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૧. અમેરિકામાં પગ મૂઇ્યો 

“સમેકસપરીમ્ેન્ટ ઇન ઇત્ટરતેશતલ લિવિ'ગ'-આંતશ- 

રાષ્ટ્રીય જીવન જીવવાને પ્રચોગ-આ ક'ઈ વાશીતમાં આવતુ' 
વાકેય નથી પણુ એક સ'સ્માડું નામે છે, આ સંસ્થાના 

ઉપકમે મારે ખીજા ભારતીય સી-પુરુષો સાથે અમેરિકા 
જવાનુ થયુ હતુ', અમેરિકામાં અમે સૌએ ફુલ પ૫ દિવસ 
ગાળ્યાં, એ દરમ્યાન અમેરિકાનાં ત્રયુ રાજ્યો વરમેન્ટ, 
ન્યૂચોકે તથા વેસ્ટ વ્જિ”નિયા અને પાટનગર વેોશિન્ગ્ટત 
તથા સૌદર્મધાસ નાયગરાતો પરિચય મેળવ્યો, પરંતુ હું 
જે લખવા પવૃત્ત થઇ છુ' તેમાં આ પ્રદેશે! કૅ સ્થળોનું” 
વણુત સુખ્ય સ્થાતે નથી, ભવાં વર્ણને તો ્તેકવાર સૈ” 
પણુ વાંચ્યાં છે. જે સ'સ્થાના ઉપકેમે મારૈ જવાનુ યચુ* 
તેના નામ અને હેતુને અતુરૂપ અસેરિકાના કુટું'મજીવતને 
અતે પ્રજાજીવનતેો મૈ' જે પરિચય મેળવ્યો તે જ મારે 
મન મહંત્તની અને લખવા જેવી બાખત છે. 

દિવસોની દૃષ્ટિએ ગણીએ તે! પહેલા ત્રણુ હિવિસો 



ર્ અમેરિકામાં પગ મૂકપે 

અસે ખધાં સાથે રહ્યાં, એમાં ખીત્ત દેશોના એકસપરીએેન્ટર્સ' 
-ગેને ગુજરાતીમાં પ્રથોગવીર કે પ્રયાગી કહીશુ'ર-પણુ 
ભળ્યા હેતા, એ પછી એક યુનિવર્સિટી કેમ્પસ-એતે વિધા- 
નગર કરીએ-એમાં ૧૫ દિવસ રહેૅવાતુ' થષુ'. એ પછીના 
૨૫ દિવસ વેસ્ટ વજિનિયા રાજ્યના પાટતગર ચાઈ સ્ટનના 
એક સ'સ્કારી, પ્રતિષ્ઠિત અને સાધનસ'પન્ન કુટુ'બમાં કુટુ- 
ખીજન તરીકે રહેવાતુ' મળ્યું અને છેલ્લા દસેક દિવસો! મુક્ત 
રીતે વોશિન્ગ્ટન અને ન્યૂચોઈમાં ગાળી, ફરી અમારી મહ- 

ળીમાં પસાર કર્યા. 

આ બધા દિવસો અત્યત આત'દમાં ગયા જ છે, 
પરતુ ઝે આન'દની સાથે જે અનુભવે! મનમા છે તે મારે 

“માટે તે! જીવનની મોંઘી મૂડી બની ગયા છે. મને ખાતરી 
છે કૅ જેમ આ દેશમાં જુદી જુદી ભાષા, ધમ અને સ'સ્કાર- 
ના લૈંકેની વચ્ચે પણે ભારતીય જીવન નિર્માણુ કરવા 

. પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમ દેશરેશના લેઈકો વચ્ચે ભવા 
ચ'ભ'ધો! તથા કાય્“કમે। દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય જીવન જીવવાના 
જે પ્રયાગ થાય છે તે માનવ માનવ પ્રત્યે પ્રેમ અતે આદરની 
લાગણી જન્માવવામાં સે વિકસાવવામાં ખૂબ ઉપચેગી થશે. 

આ લેખમાળા ડાયરીતઃ રૂપમાં લખુ, પત્રરૂપે લખુ” 
કૈ લેખરૃપે તેની કેટલીક મથામણુ શૈ ભોગવી છે. છેલ્લે 
સમયાતુકેમે લેખર્પે લખવાતું નછી કયુ છે. 

'શક્સપરીમેન્ટ ઇન ઈન્ટરનેશનલ લિવિ'ગ'ની સ્યાપતા 
૧૩૨માં શ્રી ડોનાલ્ડ બી. વાટ નાસના એક અમેરિકન ગૃહુ- 



અમેરિકાની અનુભવયાત્રા 

સ્થે કરી હુતી. એની ખધી પ્રવૃત્તિતું ધ્યેય આન'& સાથે જ્ઞાન 
આપા ઉપરાંત વિશ્વશાંતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રાતૃભાવ 
-ફુટુ'મખશાવ કેળવવાનું છે. આ પ્રમૃત્તિને રાજકારણુ કે અથ*- 
કારણુ સાથે ડંઈ સ'બ'ધ નથી. અસેરિકાની ઉત્તર-પૂર્વમાં 
આવેલા વારમોન્ટ રાજ્યના એક ગામમાં તેની સુખ્ય ચેરી 
છે. હુવે એ માત્ર અમેરિકાની સ'સ્થા નથી રહી, પરતુ 

. આંતરરાષ્ટ્રીય સસ્થા યઈ ગઈ છે, કારણુ કૅ યુરાપ, એશિયા, 
આકફ્િકા તથા દદ્િણુ અમેરિકાના લગભગ ત્રીસ જેટલા દેશો 
એમાં સક્રિય ભાગ લે છે અને હ૨ વષે" અસુક હજારની 
સ“ખ્યામાં આ દેશોના “ એકસપરીમેન્ટસ? જુદા જુઠ્ઠા દેશે।- 
માં જઈ, ત્યાંનાં ઝુટુ'બા સાથે રહી “લેકેનાં અ'તર ખધે 
એક જ છે, ભલે દેશ દેશની વચ્ચે ભોગોલિક અ'તર 
વધારે હાય, તેતુ' ભાન કરાવે છે. ા 

“એકસપરીમેન્ટ ઈન ઈન્ટરનેશનલ લિવિ'ગ' ગમે નિત્ય 

કામ કરતી એક વ્યવસ્થિત સ'સ્થા છે. ભારવીય સ'સ્થાની 

એક શાખા સુખઇમાં પણુ છે. ' એકસપરીમેન્ટર' થવા માટે 

સાત રૂપિયા લવાજમ ભરી તેના સણ્ય થઈ શાફાય છે. 

શમે પછી વિદેશના કાર્યકમ માટે એક “ફેરસ ' ભરવાનુ' હોય 
છે. આગળ જતાં “ઈન્ટરવ્યુ' ચોજાય છે અને પસ'દગી યઈ 
ગયા પછી કૈટલાક વર્ગો દ્રારા સ'સ્થા વિરો, તેના હતુ 
વિશે અને ન્યાં જવાનુ હોય તેના વિશે સ્તાન આપવાનો 
પ્રયાસ થાય છે. આ ખધો વિધિ પતાવ્યા પછી તારીખ 
સેરમી જુલાઈની ૧ અ સુભઇઈના હવાઈમથક પર ભશા 
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૪ અમેરિકામાં પગ મૂકયો 

ચયાં. અમે ૯૪ ભારતીય એકસપરીસેન્ટસ હતાં અને અમારી 
સાથે ૬ પાકિસ્તાની તથા ખે થાઇલેન્ડના એક્સપરીમેન્ટર્સ 
પણુ હતાં. ૧૦મી જુલાઈએ સૌ સુ'ખઇ આવી ગયાં હતાં. 
ભારતના જુદ્દા જીઠા ભાગે।માંથી બધાં ભેગા થયા હતાં અતે 
ખરું પૂછો તો ૧૦મી તારીખથી “ઈન્ટરનલ લિવિ'ગ'નેો 
કાર્યકમ શરૃ યઈ ગયે! હતો, કારણુ કૅ ભારતના જુદા જુદા 
ભાગોમાંથી ૧૦મીએ સુ'બઈ આવી પહોંચેલા એને રહેવા 
માટે સુ'બઈના એકસપરીમેન્ટ્સનાં ધરે અપાયાં હતાં 

અને તેએ તે જ દિવસથી અજાણ્યા કુટ્ુ'ભમાં કુટુ'બી- 
જન થઇને રહેવા લાગ્યાં હતાં. ત્રણુ દિતસ અમારા એરી- 
એન્ટેશનના વર્ગો ચાલ્યા. એમાં અમને અમેરિકા તઘા ભ્ાર- 
તની રાજડીચ અને સામાજિક સમસ્યાઓનો આઘે! ખ્યાલ 
આપવામાં આવ્યે. 

૧૩મીની રાત્રે સાંતાકુઝ ડવાઈમથક પર મેળો «્નમ્ચો 
હેતો. આટલા એકસપરીસેન્ટસ" અને એમના કરતાં ચારગણુ 
સગાંવહાલાં અને મિત્રે: એક નાકૅથી ખીજે નાકે જવુ 
હાય તો ભીસાતાં કચરાતાં જવુ પડે. હું” જે જૂયમાં હતી તેમાં 
પાંચ ખણેને! તથા પાંચ ભાઈએ હતાં, પાંચ ભાઇઓમાંના 
એક ભાઈ અમારા નાયક હતા. અમારા ખધાના પાસપોરટૂ 
એમની પાસે હતા. આવા શ'ભુમેળામાં એસને શોધવા શી રીતે? 
પણુ શિરદીમાં ઝ'પલાવ્યા સિવાય છૂટકો નહોતો. આમથી 
તૈમ તે તેમથી આમ ધકેલાતાં છેવટે હું' એ ભાઇની સામે 
જ ધકેલાઈ આવી! પાસપોર્ટ મળ્યે, સામાનતુ' વજન થયું, 



અમેરિકાની અતુભવયાત્રા પ 
કે 

કસ્ટમમાંથી પસાર થયાં અને એમ કરતા૧૩સીની મધરાત યસાર 
થઇગઇ,. ૧૪મીની સવારે એક વાગે સ્વજનેોથી છૂટાં પડી અમે 
સૌ-વિમાન ઊપડવાની રાહે જોઇને ઊભાં હતાં. ઊપડવાને 
સમય દોઢ વાગ્યાનો હત્તે, પણુ લગભગ બે વાગે અમે 
સુ'ભઈ છેડયું અને જેટ વિમાત હોવાને કારણે ખડ્ઠુ થોડાં 
કલાકે।માં તો અમે ભારતના જાકારાની ખડાર નીકળી ગયા: 
અમારી “ચારટડ ક્લાઈટ? હતી. વિમાનમાં માત્ર એકસ- 
પરીન્ટસ, ખહારતું કોઈ જ નહી અને તે ય પાછાં માત્ર ભારત 
અને પાકિસ્તાનનાં નહી'. પણુ ત્રીસ, ઇઝરાયલ, લેભનન, 
નેરડન, ઈરાન, તૃકસ્તાન વગેરે દેશોના મળીને કુલ ૧૪૨ 
એકસપરીમેન્ટસ' હતાં. સુ'બઈથી ન્યૂચોક જતાં અમે બેરુત, 
ઇસ્તાંછુલ તથા લ'ડન એક એક કલાક જેટલુ' રાકાયાં ઠતાં 
અને આ શહેરાથી ખીનન દેશના એકસપરીમેન્ટસ" ચડયા , 
હતાં, વિમાનમાં તો ખૂબ જ મજા આવી. ઇઝરાયલ જૂયના 

નાયક એક્રા્ટિયત બહું સરસ વગાડતા હતા. એમણે એક 
ખાજુ એકેોડિષ્યન વગાડવાનુ' શરૂ કયું અને બીજી ખાજી 

ભારતીય જૂથે હિંદી ગીતે ગાવાનુ' શર્ ક્યું” અને પછી 

તેઃ* બધાં પોતાની જગ્યા છોડી એ લોકોની આજુબાજી ઊભા 
રહી ગયા. ગાવા-બજાવવાતુ' અને તાળીઓ પાડવાતુ' શરૂ 
થયું, પણુ એટલુ' વસ નહોતુ” આન'દની ભરતી ચડતી ગઇ 

તેમ વિમાનમાં વચ્ચે ચાલવાની જગ્યા હોય ત્યાં વિવિધ 

પ્રકારનાં નૃત્યો શરૂ થઇ ગયાં, હવા જ જાણે ખદલાઈ ગઈ, 

૬ એરહોસ્ટેસ' ડહૈ : “આજે આ વિસાનમાં કફ્રજ ઉપર છોઉ' 
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એવુ' લાગતુ' જ નથી? 

લ'ડનથી ઊપડયા પછી અમતે જમવાનુ અપાયુ. એ 
વખતે એકજ “હોસ્ટેસ' હતી અને બે 'કેયુ' હતા. આટલા 
બધાને પિરસાયુ' તો ખરેખર પણુ પછી ટ્રે પાછી લેવા 
કોઈ આવે જ નહી | એક રેસ્ટેસ માટે એ સુરકેલ કામ 

હૅતુ'. થોડીવાર બધાએ રાહ જોઇ. પછી તે! ઊભા થઈ 
થોડાંક ભાઈ-બહેતે વચમાં ઊભા રહી ગયાં અને એકબીન્ને 
ટ્રે પસાર કરી હેરટેસ ઊભી હતી, ત્યાં સુધી પહોંચાડવા 
માંડયાં. આસ કરવામાં અમતે બધાને બહું મજા આવી 
અને કામ પણુ જલદી પતી ગયુ'. હોસ્ટેસ માટે આ એક 
નવે! અનુશવ હત્તે અને અમને સુ'બઈથી કહેવામાં આવ્યુ” 
હતું' કે અમેરિકન કુટુ'મમાં અમારે કુટુ'બીજન તરીકે 

રહેવુ', મહેમાન તરીકે નહીં', એટલે કૈ ઘરતું બધું કાસ 
રપણુ કરવુ'. અમે આ રીતે વિમાનમાં જ એનો અમલ શાર 

કેરી દીધે, 

જમીની ખપોરતા અઢી વાગે અમે ન્યૂચોઈ પહેચ્યા. 
આમ જીએ તે તેર જ કલાક થયા હેતા. સવારના બે 
વાગે બેઠા ને બપોરે તો ત્યાં! પણુ ખરેખર તે! તેવીસ કલાક 
થયા હતા. બીન કલાકે! પૃથ્વીના પરિભ્રમણુમાં ખોવાઇ ગચા 
હુત્તા, આટલા બધા કલાકે।સાં અમે માંડ ચાર-પાંચ કલાક 

સૂતા હોઇશું એટલે આમ તે! અધાં થાકી ગયા હતાં, છતાં 
ન્યૂચોર્ઈ જેટલે £૨ આવી ગયદે છીએ એવુ ભાન થતાં 
ખધામાં સ્ફૂતિચ આવી ગઇ, એક રીતે જુએ તો સપના 
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જેવુ' જ લાગે. ત્તણું આંખ મીંચીને ઉઘાડી ત્યાં નવી 
ફુનિયામાં આવી પહોંચ્યા | 

ન્યૂચોક્*ના ડેવાઇમથકની બહાર ચાર બસે! અમારી 
રાહુ નેતી ઊભી હતી. ન્યૂચોક અને તેના હવાઈમયકની 
શવ્યતાતે। "યાલ આવે ન આવે ત્યાં તો અમારે ખસમાં 
ભરાઈ જવુ પડચુ', આ બસ અમને ન્યૂચોર્કથી વરમોન્ટ 
રાજ્યમાં આવેલા પટની નામના ગામમાં લઈ જવા માટે 
આવી હતી. લગભગ પાંચેક કલાકને। લાંબો રસ્તે હતે, 

પણુ સૌને એટલુ આશ્ચાસન હુતુ' કૈ બસમાં જવાથી ન્યૂ 
ચોક શહેરની ઝાંખી કરી શકાશે, ત્યાં તે! સોના થાકે 
દેખા દીધી. અધે રસ્તે એક રેસ્ટોરાં પાસે બસે। ઊભી રહી. 
અમને ન્યારે નીચે ઊતરવાતુ' કહેવામાં આવ્યુ' ત્યારે ખબર 
પડી કે ખારીની ખહાર જેવાને ખદલે લગભગ સો આંખો- 
સી'ચીને ઊંઘ ખે'ચવા લાગી ગયાં હતાં, ન્યૂચે।૪ કયારે 
વટાવી ગયા અને અર્ધો રસ્તે! કયારે કપાઈ ગયો તેતી 
ખખર જ ન પડી] રેસ્ટોરાંતુ' નામ હંતુ' પ્યુરિટન. અમે- 
રિકાની પહેલી રેસ્ટોરાંમાં અમે પગ મૂકચે। હતો] અને મારા 
જેવા શાકાહારીઓની કસોટીનો સમય આવી ગચેો હતે. 
હું' અને મારા જૂથના એક ભાઈ સિવાય લગભગ સૌ 
માંસાહારી હેતા. જે માંસ નહોતા ખાતા તે ઇડો તો 
ખાતાં જ હતાં. એટલે પ્રમાણમાં એમનુ' કામ સહેલુ હંતુ'- 
અમારા હાથમાં સેન્યુ-ભોજન સામગ્રીની યાદી-મૂકવામાં 
આર્વી. આળણુ' વચી ગયા, પણુ કઈ વસતુ રક" ને 
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કઈ વસ્તુ માંસની તે કહી રાકાય નહી'. છેવટે 
એક જગ્યાએ વાંચ્ચુ': ડ્રેન્ચ ફોઇઇડ પોટેટોઝ, આ વાંચીને 

ચયુ' કૅ બટેટાની કેઈ વાની છે. પણુ એમ થયુ 
જ, “જરૂ્ચ' છે એટલે પાછી વિચિત્ર રીતે તળાયેલી 
હેશે ને મારાથી નહી' ખવાય. વેઈટ્રેસને બોલાવીને પૂછયુ' 
તૈ કહે, એમાં બટાટા સિવાય ક'ઈ નહી' આવે. છેવટે એ 
હ્રેન્ચ “કાઇડ પોટેટોઝ, “ એરેન્જ જ્યુસ ને દૂધ મ'ગા- 
બ્યાં, થોડી વાર રાહ નઈ ત્યાં ખટાટાની કાતરી, માસ'- 

ખીતો રસ ને ટ્ધ આવ્યાં. ખદેટાની કાતરી ભેઇને આન'ઢ 
થઇ ગચે।. નકાઝું મોટું નામ રાખ્યું હતુ'! મોંસ'બીનો 
કસ જેઈને મે' કલ્યું કે “સે' તો સ'તરાતે। રસ મ'ગાવ્યો છે, 
સોસ'બીને। નહી .' પણુ વેઇટ્રેસ કહેઃ “આ એરેન્ન્ટ જ છે. 
પછી સમજાયુ' કે એ લેકે મોસ'ધીતે એરેન્જ કહે છે. 
પેઢ ભરાઇ ગયુ ને ભમેરિકાની થોડી નવીનતાને પરિચય 
મળ્યો એટલુ' લાભમાં. 

પાર્છા ભધ બસમાં ભરાયાં અને ઘોરવાનુ' શર | રાત્રે હશ 
વાગે એક જગ્યાએ ખસ ઊભી રહી એટ્લે ડું' જગી. નેઉ' 
જતે ખસતો ડ્રાઈવર ખાજુના મકાનમાં રસ્તો પૂછવા ગચેો 
હેલો. ઘનઘોર જગલ, રાતનો સમય, તમરાં ત્રમત્રમ ખોલે 

ભતે ખસમાંચે સૌ ચુપચાપ. ગભરાટના માર્યા ફે થાકના 
ભાર્યા, તે તો રામ જાણે] પછી મકાનમાંથી એક ભાઇ 
સોણટર લઈને અમતે રસ્તે! બતાવવા આવ્યા અને છેવટે અમે 

અમારા સુકામે પડોગ્યો, પટવોઝું મકાત જતાં હાવાથી 
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અમારે પટનીની પાસે આવેલા બ્રેટલબરો નામના 
ગામમાં રહૅવાતુ* હેતુ. ત્યાં “ એકસપરીમેન્ટ ઇન ઇન્ટરતે- 

નેશનલ લિવિ'ગ'નાં બે નમકાતો હતાં. એમાં એક સુપ્ય મકાન 
કહેવાતુ' અતે બીજી' કેરે હાઉસ કહેવાતું, સુખ્ય મકાનમાં 
બહેનોએ રહેવાત' હતુ' અને કેરેજ હાઉસમાં ભાઇએએ 
રહેવાનું હતુ*. સુખ્ય મકાનમાંચે વળી ખે ભાગ હતા, ઉ'મર 
પ્રમાણિ ભાગ પાડવામાં આવ્યા હતા. મોટાએ પહેલે માળે 

અને નાનાએ ખીજે માળે. મોટાએને નાના નાના રૂમમાં 
ત્રણુ ચાર ખાટલા અને રૂમ સાથે બાથરૂમ | અને અસારે 

તો] લાઇનબ'ધ એક ઉપર બીને એમ પચીસેક ખાટલા અને 
ખધા વચ્ચે એક મોટો બાથરૂમ | પણુ ખરી મના તો અમે 

જ કરેલી. બીજા દેશે।માંથી આવેલી ખહેનેો નાની ઉ'મરની 
હૈતી એટલે એ ખધાને અમારી સાથે રહેવાનું હતુ'. એ 
લે[કોને સાડીઓ પહેરવાની અને ચાંદલા ચૉંટાડેવાની ખહું 
મજા આવતી હતી. એક ખીજાના દેશની રહેણી કરલી અને 
ર્રીતરિવાનેની વાતે! પણુ રસપ્રદ થઈ પડતી. 

બ્રેટલમરામાં પાછા “'ઓજ્ચિન્ટેશન'ના વર્ગો શરૂ થયા. 
આજુખાજીના ગામતા અથવા તો “એકસપરીમેન્ટ'ની કચે- 

રીના અમેરિકન ભાઈએ તથ! બહેને! દરેક જૂથ સાથે 
ચર્ચા કરતા હતા. અમેરિકન જીવનની કૈટલીક ખાસિયતોથી 
અમતે વાકેક્ કરવામાં આવ્યા, વળી અમેરિકન અ શ્ેજી તથા 

ખિટિશ અગ્રેજીનેો ભેદ દર્શાવી કેટલીકવાર અર્થનો કેવે 
ભતથ થઈ ન્ય તે પણુ જણાવતા હતા, દાખલા તરીકે 
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અભે અમેરિકન કુટુ'નમાં રહેતાં હોઇએ ને વાતવાતમાં 

સારા અર્થમાં “હોમલી' શખ્દ વાપરીએ તે! અર્થને! અનથ 
થઇ જાય, ટારણુ કૈ અસેરિકન ,અ'ઝ્રેજીમાં 'હોમલી'ને 
અર્થ કદરૂપુ-અગ્લી' ઘાય છે, એ ઉપરાંત અ[્પણુ મકાનમાં 
ઉપર લઈ જવા માટે જે સાધન શય તેને લિક્ટ કહીએ 
છીએ, બે લેકે! એલેવેટર કહૈ છે, આપણે ખિસ્ટીટ કહીએ 
તેને તેએ કુકી કહે છે, આપણે પીપરમીટ કહીએ તેને તેએ! 
ઠૈન્ડી કહે છે. આપણુને તે! કૅન્ડી એટલે લાકડાની પટ્ટીમાં 
ભરાવેલા આઈચ્કીમને। જ પ્યાલ આવે «યારે આ તો નરી 
ખાંડના ગોળા વળી ઉમ્ચારામાં ચે ઘણુ દ્રે? “અ'ની 
જગ્યાએ તેએ “એ? બોલે એટલે રારૂઆતમાં એ લેકેને 
આપણી વાત સમજાવવામાં થોડી સુશ્કેલી પણુ આવે. 
શખ્ટના સ્પેલી'ગ બોલીએ એટલે એહે... કરતા હંસી પડે. 

બ ઓરિએન્ટેશનના વર્ગોમાં અમને કહેવામાં આવ્યુ 
કે એક્સપરીમેન્ટના બે વિદ્ધાંતો છે. એક તે! “એકસપેકટ 
પધ અનએકસપેકટેડ/ અણુપાસું” આવી પડશે એમ પારી લે 
અને ખીજુ' “હું શીખવા જાઉ છુ, શીખવવા નહી. પછી 
તે! ન્યારે ષણુ કઈ વિચિત્ર વસ્તુ આવી પડે અથવા અણુ- 
ગમતો! પ્રસ'ગ બની નય ત્યારે “અણધાચું” ધારે' બોલીને 
અસે અત્કાસન લેતાં અથવા એમ બોલીને વિચિત્રતાથી 
પ્રસરેલા ગાંભીય*ને રમૂજમાં ફેરવી નાખત્તા, 

પટનીના ત્રણે દિવસ અસે ખૂખ સજા કરી. રાજ રાત્રે. 

તેણ ખરા સેળોા નમતે!. ત્યાંના કેરેજ હાઉસમાં નીચે મોટો 
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ખ'ડ હતો. રાત્રે સૌ પોતપોતાના દેશનાં લે1કગીતો ગાતાં 
-તઘા-લેકનૃત્યો એક્ખીજાતે શીખવતા, એમાં ઈઝરાયલના 
નાયક એમના એકેડિંયતથી ઝમક ઊભી કરી દેતા અને 
ગ્રીસના એક ભાઈ લોકનૃત્યો માં પાર'ગત હતા ખધા એકસ- 
પરીમેન્ટર્સને ગોળાકાર ઊભા રાખી એ લોકોનાં લોકનો 
શીખવતા. નાનામોટા અને દેશપરદદેશના ભેદભાવ ભૂલી 
સૌ સાથે નાચે, ગાય અને એની રસઝટમાં સમય કયાં 
પસાર થઇ જાય છે તેની ખબરેય ન રહે, ત્યાંની કચેરીતા 

અમેકિકનત ભાઈઓએ સૌને અમેરિકાનાં લોકનૃત્યો શીખળ્યાં, 
પણુ આપણા હિ'દી ભાઈબહેનેોમાંથી કેઇઇ ગરબા કે ભાંગડા 
શીખવવા આગળ ન આવ્યુ. એ લઘુતાગ્ર થિને કારણે થયુ” કૈ 
બેદરકારીને કારસે થયું તેની ખખર ન પડી, 

બેટલબરોની છેલ્લી રાત્રે અધાએ એક સનેરર'જન 
કાયષ્કમ ગોઠવ્યો હેતે., દરેક દેશના એકસપરીસેન્ટસ' પોતાની 
ભાષામાં ગીતે ગાય, નૃત્યોની ઝલક ખતાવે અને પછી 

રાષ્ટ્રગીત સાથે પોતાના કાય*કમની પૃણાંદુતિ કરે. કાય"કમની 
શરૂઆત ભારતથી થઈ. અમારી સૌથી પહેલી આઇટમ ' ફેન્સી 
ડ્રેસ'ની &તી. એમાં -મમે ભારતનાં જુદાં જુદાં રાજ્યોના જુદા 

જુઠ્ઠા પહેરવેશે। દર્શાવ્યા હતા. એમાં એક વરવું પણુ 
હતાં, પહેરવેશની આટલી વિવિધતા નઈ સૌને આશ્રય" 
થયુ', ભારતના વૈવિષ્યતો આછે ખ્યાલ આવ્યોઃ અને તેએ 
પ્રભાવિત પણુ થયાં. ત્યાર પછી સમૂડગીત, શાસ્રીય નૃત્ય 

વગે૨ આપ્યાં અને ગુજરાતી ખહેનોએ રાસ કચે. તાળીઓના 
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ગડશ્રડાટથી એને વધાવી લેવામાં આવ્યે. છેલ્લે જનગણુમન 
સાથે શારતતો કાયકમ પૂરે થચે. આમ એક પછી એક 
દરેક દેશે કર્યુ. આમાં છેલ્લે ખાઝિલના એક ભાઈ 
હતા એ એકલા જ હતા અતે એમણે કઇ કાયકમ ત 
આપતાં અમેરિકાનુ' રાષ્ટ્રગીત ગાયું, સોએ એને વધાવી 
લીછુ' આ ખબધુ' અગિયારેક વાગે પવી ગયુ*: પછી ક્ટાકટ 
ખુશ્શીએ એક ખાજુ સુકાઈ ગઇ અને લોક#ત્યોની રમઝટ 
ચાલી, છેલ્લી રાત કતી એટલે સૂવા જવા કેઈઈ તેયાર 

નહેતુ'. રાતના એકાદ વાગ્યા સુધી થાકનુ નામ પણુ 
લીધા વિના સૌ નાચ્યાં. 

બીજે દિવસે સૌ છૂટા પડયાં. બધાં એકસપરીમૈન્ટર્સ 
જૂથોમાં વહે'્ચાઇ ગયાં. ભારતનાં નવ જૂથ પડયાં. અમારું 

* જૂષ સૌથી તણું હતું, અમાર નાયક પણુ નાના હેતા. 
અમે બધાં છૂ પડતાં હતાં “કેસ્પસ સ્ટે'-વિઘાનગશમાં 
રહવા માટે. સુનિવસિષટીની હોસ્ટેલમાં અમારે બે અઠ- 
થાડિયાં શહેવાનુ' હતુ, ખેટલખરોા આવ્યા ત્યાં સુધી કોઇને 
ખઅખર નહતી કે અમારે! “ ફેસ્પસ સ્ટે? કયાં છે. અમારા 
જૂથને કહેવામાં આવ્યુ' કે ખમારે “બોક્પોટૂ? જવાતુ' 

છે, અમે તરત જ અમેરિકાને! તકરે। ખોલી બ્ોકપોર્ટ ગોત્તવા 
ખેસી ગયાં, પણુ કયાંય મળ્યુ' તહી'. છેવટે અમને કહેવામાં 
આવ્યુ કે એ ન્યૂચોર્ક રાજ્યમાં આવેલા રોચેસ્ટરથી સી-તેર 

માઈલ ટૂર આવેલુ' છે. અમને તો બ્રેટલભરે બહ જ ગમી 
અયુ' હતુ' અતે એ જગા છોડવાનુ ક્ેઈને મન ન હુ. 
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વરસોન્ટ આધે ય ૨ળિયામશે! પ્રદેશ છે. એમાં વળી ખેટ- 
લખરેમાં “એક્સપરીમેન્ટ'ુ' મકાન એક નાની ટેકરી પર 
આવેલુ" છે. આજુબાજુ લીછુ'છમ; જ્યાં સુધી નજર પહોચે 
રાં સુધી બધે નાની નાની ટેકરીએ1, વૃક્ષા અને મનતે ગમી. 

જાય એવી શાં(ત. કૅમ જાણે સિમલા કે દાજીલિ'ગ આવ્યા 
રૌઇએ! બોકપાટને નકશા પર ન નેતા અસે નિરાશ થઈ 

જઈએ તે સ્વાભાવિક હતુ. આવુ' સુદર' સ્થળ અને આવુ” 
પ્રેમાળ આંતરરાષ્ટ્રીય કુટુંબ છોડી નાના ગામડામાં બે અઠ- 

વાડિયાં ભરાઇ રહેવાનુ'1 

જિજ્ઞાસા ખાતર અધે કચેરીના એક બહેતને પૂછ્યુ: 
“અમને અમેરિકાની મોટી ચુનિવસિષ્ટીઓમાં મોકલવાતે 
બદલે જેનુ* નામેય કદી ન સાંભળ્યુ હોય એવી યુનિવર્સ 
ઢીમાં શા માટે મોકલે! છે! ? ' એમણે જવાબ આપ્યો કે અસે 
રિકાની મોટી યુનિવસ્િષ્ટીઓમાં રહેવાથી અમને અમેરિકાના 
જાલેજ જીવનનો ખરા ખ્યાવ નહી' આવે, વળી ત્યાના ધમાલિયા 

વાતાવરલુમાં અમારે કેઈ ભાવ પણુ નહી' પૂછે. ત્યાં ન 

તે। અમને ભારત વિશે કેઈ પૂછશે ન તે અમને અમેરિકા 

વિશેના અમારા પ્રશ્નોના જવાખ આપરે. જ્યારે ખોકપોતટ* 
એવું ગામ છે કે ન્યાં ડજી સુધી એકે હિ હીગ પવેશ કર્યો 
નથી અને ત્યાંના લે।કોએ એકે હિ'દીને નેચે। નથી ત્યાંના 

લોકો ભારત વિષે ખાસ જનાણુતા નથી, અમેરિકાનાં 

સાટાં શહેરાની રાનકે ત્યાં હેજી પ્રવેશ કર્યો નથી. અમારા 
ખોફપાટ, જવાથી અમને અને ત્યાંના અમેરિકનોને-મ'નેને 
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લાભ થશે. અસૈ તેમને ભારત વિશે સાચી માહિતી 
આપશુ' અને તેએ અમતે અમેરિકન શિક્ષણુ પદ્ધ- 
તિને. પરો ખ્યાલ આપશે. એ ખહેનની વાત અમારા 
સોને શળે ઊતરી અતે અમે ભાત થયું કે અમે અમે- 
રિક માત્ર કરવા, જેવા ને આન'& માટેનથી આવ્ય પસ્તુ 
આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનના પ્રચોગોતુ* ધ્ચેય સિદ્ધ કરવા આવ્યા 
છીએ, એકબીજાની ગેરસમજ દૂર કરવા અને માનવતાના 
મૂલ્યોને ઊંચે *ાભુવા આવ્યા છીએ. 

જાઈ ઉચ્ચ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવાની આવી ભાવના સાથે 
અમે ખોકપોટ જવા તૈયાર થયાં, તા. ૧૮મીની રાતે “બસ' 
માં અમારું ન્તૂથ બોકપોરટ જવા રવાના થયુ. 



૨. અમેરિકન વિધાલયમાં 

અમારી સુસાફરી રાતની હતી એડલે બહારની દુનિયા 
જેવાને પ્રશ્ન નહોતો, વળી ત્યાંની ખસે “નાઈક? નામે 
સઔળખાતા રસ્તા પર દોડે છે એટલે ગામની ખહાર હોવાતે 
કારણે બહાર ક'ઇ જેવાતુ' ન હોય એ મોટા 'હાઇવે' છે. 
આખા અમેરિકામાં આ પ્રકારનાં હાઇવે ફેલાયેલા છે. એને 
કારણે આપણે કોઈ પણુ સ્થળે મોટરમાં જઇ શકીએ. વચમાં 
કયાંય રોકાવાતુ' નહીં', વાહનની ગતિ કલાકના ૬૦ સાઈ- 
લથી એઇછી રાખવાની નહી' અને રસ્તા પણુ સીધા ને 
સરસ એટલે ચલાવનારને ઊંઘ આવી જવાને! ભય હે'મેશ 
રહ્યા કરે, એ માટે “હાઇવે' પર બો" લગાવેલા હેય છે 
કે “સલામતી માટે જાગતા રહે।..' વળી અચુક અ'તર 
જકાત નાકાં આવે અને ત્યાંથી એક કાઈ આપવામાં આવે. 
ખીછે નાકે પહોંચીએ ત્યાં કાડ અને પૈસ! આપવાનાં. એ કાર્ડ 
પર સમય લખ્યો છેોથ. ને કલાકના ૬૦ ને બદલે ઓછી 
કૈ વધુ ગતિએ આવ્યા હોઇએ તે! સસયમાં કેર પડી જાય, 
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અતે દડ ભરવો પડે. એ હાઈવે પર રાતદિવસ સૌોટરેા 
રાડયા ૪૨ છે અને જકાત નાકે કમાણી પણુ સારી થાય 
જુ, ખસ સડસડાટ જત્તી હોય એટલે રાત્તની સુસાક્રીમાં પણુ 
ઊંઘ ત્તે આવી જતી. એટલામાં ખસ બદલવા માટે ઊતરવાતુ' 
થાય, વળી કલાકૅટ સુધી ખીજી ખસની રાહુ જેવાની અને 
પછી એ બસ આવે એટલે દસે જણુતો સામાન ચઠાવીએ 

અને પાછા ઊ'ઘવાની કે।રિશ કરવા લાગી જઈએ. 
એમ કરતા ખીજે દિવસે સવારે લગભગ આઠ વાગે 

અમે ખોકપો પહોચ્યા ત્યા અસારે “સ્ટેટ ચુનિવર્સિટીટીચર્સ 
જાલેજ'મા રહેવાનુ હતું. એ યુનિવર્સિટીના બે પ્રોફેસર 
ભમતે લેવા આવ્યા હતા, એમાં એક ભારતીય હતા, ત્યાની 
ક્ાલેજમાં તેએ! ક્ોટોગાદ્દીના વિંભશાગ સ ભાળે છે. એક અમે- 
રિકન ધુવતીને પરણ્યા છે અને કે[લેજમાં ઘણા લે[ૃપ્રિય 
છે, અમે ષણુ ભારતીય પ્રોફેસરને નઈ ખુશ થઇ ગયા. 

ખ્ોકપોટં તદ્દન નાનું ગામ છે માડ પાચેક હજારની 

વસતી છે, ગામને એક છેડેથી ખીજ છેડે જતા પ'દર 

મિનિટથી વધુ સમય ન લાગે, અને ને એટલાથી વધુ 
ચાલીએ તે! બીન્ત ગામમાં આવી જઇએ ગામની વચ્ચે 

એક રસ્તો હતો. અમેરિકાના રસ્તાઓના પ્રમાણુમા સાકડા 
કહેવાય એવે! એ રસ્તે! ત્યાનો સુપ્ય રસ્તો હતે. એની 
ખને ખાજી ડુકાનો આવેવી હતી. ત્યાંની આ એક બજાર 

સિવાય આખા ગામમાં ઢયાચે ડુકાનેો નજરે ન ચડી અને 
ત્યા ક્ન્સ્ચિરથી સાડીને શાકભાજી સુધીનુ ખધુ” મળતુ. જમવા 
માટેની હાટ્લે પણુ ત્યા, થીચેટર પણુ ત્યા અને વાળ 
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કાપવાની હદુકાન પણુ ત્યાં. એ રસ્તાની આજુમાજુ અતેક 

ગલીએ હતી. એમાંની એક ગલીમાં થેહું ચાલીએ એટલે 

કોલેજ આવે. આટલુ' નાતું' ગામ પણુ કેલેજ તો ખાસ્સી 
મોટી હતી. કેોલેજનદ અભ્યાસ માટેનાં ચારેક મકાન, એમાં 
અભ્યાસ માટે ૬૦ ખડ અને બાકીના ભાગમાં એફ્સિ, 
લાયબેરીતુ' એક મકાન, કાફેટેરિયાતુ' એક મકાન, એ ઉપરાંત 
જોલેજને મોટે હોલ. કાફેટેરિયા ઉપરાંત એક કેફી હાઉસ 

પણુ હતુ. કેફી &ાઉસમાં વિધાથી“એ। અને પ્રેફેયરો ચાપાણી 
પીતા બેઠેક્ષા જયા, જાતજાતની ચર્ચાઓ કરતા નયા, વિઘા 
થી"એ એકખીનને ક"ઇ શીખવતા ન્તેયા પરતુ પોતાના 
વર્ગો ન ભરીને કોક્રી હાઉસમાં બેસી રહે એવે! તો એક્ટ 
વિદ્યાથી" નમે નયે નહી'! 

અમે અમેક્કિમાં હતાં તે દરમ્યાન ત્યાં ઉતાળાની 
રજાએ ચાલતી હતી એતવે વિઘાલયેો બધ હતાં, છતાં 
ઉતાળાતા ખાસ વર્ગો ચાલતા &તા. એ વખતે કોલેએમાં 
લગભગ ખસો જેટલા વિઘાર્થીઓ તથા વિદ્યાધિહનીએ। ભણુતાં 
હુતા, કોલેજની હોસ્ટેલ પણુ ત્યાં જ હતી. હેોસ્ટેલનાં 

આઠેક મકાનો હતાં, એક મકાનમા ખસે વિદ્યાથી“એ રહી. 
શકે એવી સગવડ હતી. આ ઉપરાંત ગામમાં બે ત્રલુ ઘરો 

હતાં ન્યાં વીસેક જેટલાં વિઘાર્થી1એ સાથે રહેતાં હતાં. 
પણુ આ અધા એકલા રહે એમ નહી'. ગામમાં કોઈ 

વૃદ્ધ દ'પતી હોય અને એમતુ ઘર મોટું હોય તે 

જોલૅજમાદં ભણુતાં ખહેતો અથવા ભાઈઓને એ પોતાને 

ઘરે શમે ખાવાતુ બનાવવાની કૅ એવી 'કોઈ જવાખ- 
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દ્વારી દપપતીને માથે નહી”, એમને તો માત્ર અઝુક પૈસા 
મળે અને માખાપની જેમ એ સૌનુ* ધ્યાન રાખે, સો વચ્ચે 
મેળ પણુ ઘણે. કોલેજની હેર્ટેલતા આટલાં મકાનો એઇછાં પડે 
તે ગામનાં ઘરમાં રહૅવુ' પડે એ આપણુને તે! વિચાર કરતાં 
પ્છી રે એવી વાત છે. આટલાં બધા વિઘયાથી"એ। પોતાનાં 
ઘર છોડી દ્ર ભણુવા શા માટે જતાં હરે? આપણે તો 
આપણુપ ગામમાં શાળા હોય તો! બાજીના ગામમાં ચે ન 
જઈએ; જ્યારે આ લોકે તો પાતાના ગામમાં તો અભ્યાસ 
ન્ જ કરે અને બને તેટલુ જલદી ઘર છે।ડવા ઇચ્છે. «યારે 
તેમને અમે આ વિષે પૂછતા ત્યારે તેએ કહૅતા : “ અનુભવ 
સળે ને? એકલા રહેતા શીખવુ' સ્ેઈએ અને આમ રહે- 
વામાં ચે એક જાતની મઝા છે. અમે જ્યારે પૂછીએ. “તમને 
ઘર યાદ ન આવે? મા-ખાપ ને ભાઈખહેનોને પ્રેમ તસે 
ગુમાવતા હે। એવું ન લાગે?' તો કહેઃ “શરૂઆતમાં થોડા 
દિવસ લાગૅ, પછી તે! દેવાઇ જવાય.' પણુ એ છતાં ખરા 
દિલથી ભણુતા, અભ્યાસ પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવતા અમે ઘણા 
ગછાને નેયાં. શિસ્તને ખાતર “તે શિક્ષણક્ષેત્રની કડકાઈને 
ખાતર કોલેજમાં નેડાનારને ભથુવુ' જ પડતુ". સૌ એમ 
તે! કહેતા જ હોય, “કથારે ભણુવાતનુ' પતે ને કયારે વરે 
જઈએ !' તે! પછી આટલે ટૂર ભણુવા આવે છે] શા માટે? 
એક પ્રણાલિકા પડી એટલે? એમાં ખહાડુરી લાગે, માન મળે 
એટલે? મને તો લાગે છે કે એ લોકે! વિમક્ત કુટુ'બોાની 
પ્રથા માટે નાનપણુથી જ આ રીતે મમતા ઓછી રાખતા 
હશે અથવા ઓછી કરવાને! કાયત્ત કરતા હરે. ખેર 
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જે હોય તે પણુ અમે જ્યારે ત્યાંની હોસ્ટેલમાં રહેતા 
સતા ત્યારે ત્યા પચીસેક વિધાથિ'નીએ રહેતી હતી. અમે 
સરખેસરખાં ભેગા થયાં હતા એટલે ધમાચકડી કરવાની 
બહું મજ આવતી હતી. 

ત્યા જે વર્ગો ચાલતા &તા તે અમઃરે અમારી 
મરજી હોય તો જ ભરવાના ઠતા, ગએ માટે ક'ઇ 
અધન નહોતુ. અમારા જૂથના નાયકે પણુ એટલા 

સૈળા અને લલા ઠુતા કૅ અમને જેમ કરવુ' હોય 
તેમ કફગ્વાની છુટ આપતા. એટલે અમને શરૂઆતમાં તેઃ 
એમ થયુ કે ખસ ઊ"ધશુ ને કરશુ. કોલેજમા ભણુવા શુ 
કરવા જું ? માંડ માડ લલુવામાંથી સહેજ ઊચા આવ્વા 

ત્યા પાછે એને। બોજ કયા લાદવે। ર પણુ ષઠી તે! ક ટાળા 
શવવા માડચે. અપ્ટલા નાના ગામમાં ક્રીએ કયાર? 
ઊઘીએ પણુ કેટલુ' ? હોસ્ટેલમાં રહેતી જેનીસ નમની 

એક બણેન સાથે મારે સારી દોસ્તી ચઈ ગઈ હતી એની 
સાથે એક વાર સવારે હુ અને મારા જૂથની એક બહેન 
વિભા ભૂગા!ળના વર્ગમાં ગયા. આ કેલે"૪ ટીગ કોલેજ 

હૈેપવાથી ત્યા ચિક્ષક થવા માટેની તાલીમ અપાવી, પરિ 
ણુા।મે શીખવવાની પદ્ધત્તિમા ઘણુ! ફેર હતેઃ હું" અત્યાર 
સુધી વિદ્યાર્થીના દૃષ્િખિ'ડુથી પ્રેષ્ેસરાને સાભળતી હતી 
જયારે ત્યાં વિત્રથ્રી“તું" અને શિક્ષકતુ દજ્િિ દુ રાખી 
ખધુ* શીખવાતુ હતુ. પ્રોફેસર પણુ આવડા મોટા વિધાથી“ 
આને શ્રાગાનાં નાના ધોરલુઃ(માં ભૂગોળ કઇ રીતે શીખવવી 

તે સરળ ભાષામાં સમજાવતા હતા હું જે ચાથી-પાચ- 
શીપ ભણી ગઈ હતી તે પરદેચની કેચથેજની ખેગચ પર 
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ખેસી સાંભળવાની ખૂબ મજા આવી, આવા વર્ગો ઉપરાંત 

ખીન્ત એવા વર્મા પણુ હતા ન્યાં યાલસાં શિક્ષક તરીકે કામ 
કશ્તાં ભાઇએ તથા બહેને આવતાં. તેએ શીખવવાની 

તવી પદ્ધતિઓ શીખતા અને નૃનુ' શીખેલુ' પાછું તાર્જી 
કરતા. આમા વૃદ્ધ સ્રીએાની સખ્યા વિશેષ હતી, ખરુ” 

કહું તો આખી કેલેજતા વિઘાથી* સતાં બણેનેતુ' મ્માલ 
વપારે હતુ. હોસ્ટેલમાં પણુ બહેનેઃ સાટેન! મકાનો વધારે, 

ગામમાં પણુ ચાથે રહેનાર વિદ્યાથી“એ।માં મોટેભાગે બહેને! 

જ; પરતુ પ્રોફેસરો માં બહેનોની સ“ખ્યા ઘણી એછી 

એક દિવસ વિભા, જેનીસ અને હુ" કોલેજ કૅમ્પન 
સમાં ક્રતા હતા ત્યા ટૂરથી એક આાધેડ વયના ભાઇને 
આવતા જેયા, દેખાવમાં ભાસ્ત્તીય હોય એવા લાચ્યા 
એડથે અક ઊભા રહ્યા. પાસે આવીને એમલે અસને પૂછયુ' : 
“તમે ભારતીય છે! ર? અસે કક્યું: “હાજી તમે? તે! કહેઃ 
જજીપ્શીઅન' તેએખહું ભલા અને સારા હતા. સાત વર્ષથી 
તેએ અમેરિકામાં રહે છે, પહેલા ભણુતા હતા, હવે ભણાવે 

છે. અહીં પણુ તેએ ઉનાળાના વર્ગો તેવા આવ્યા હતા. 
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સરની ખુરશીની આજુખાજુ અમારે માટે ખુરશીએ સુકાવી 

અને અમને અમારી ઓળખાણ આપવા કલ્ુ', ઓઆળખવિધિ 

પત્યા ખાદ એમણે વિઘાથી”ઓતે પ્રશ્નો પૂછા કલુ. અને 
પછી તે પ્રશ્નોની ઝડી વરસી જાતજાતના પ્રગ્તો પુછાયા. 
રાજકારણુ, સમાજ, ધર્મ, ફ્લિસૂટ્ઠી વગેરે વિશે પુછાયુ 
અને અમે પણુ એમતે સ'તોષવા પૂરે પ્રયત્ન કર્ચોદ. એ 
મશ્વોમાંથી આપણા દેશ વિચેતુ' એ લોકેતતું અજ્ઞાન અને 
કેટલાક ખોટા ખ્યાલો સ્પષ્ટ તરી આવતા હતા, એમાં પસુ 
સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક બાભતેોમાં તોઃ આપણે 
હુછી અ'ધકારચુગમાં જીવતા હોઈએ એવુ તેમાંના કેટલાય 

માનતા હતા આપણે પણુ રૅડિચેો! ટેલિફોન અને પોટર 
વાંપરીએ છીઝે તે માંભળી તેમાંના ઘણાને આશ્ચર્ય થતું. 
રાજકારણુમાં તે! ગોવા, ચીન, કાશ્મીર તથા થ્રી કૃષ્ણુ- 
સ્ેતનન વિશે અમતે માત્ર ખ્રોકપોટમાં જ નહી પણુ અમારી 
બે મહિનાની સુસાક્રી દરમ્યાન બધે જ સુછાયુ* અમારી 

સાડી, ચાંલ્લ્ેપ અને વાળ વિરો પણુ તેએ જિજ્ઞાસાથી 
જાતજાતતુ' પૂછતા. અમતે ય જવાબો આપવાની મળ 
આવતી. એમાં વળી એકના એક સવાલેઃ એટલી ખધી 

જગ્યાએ પુછાય કે તેના જવાબો! અમને મોહે થઈ ગયા 
હતા. પછી તે! સામેવાળા સવાલ પૂરો ફરે તે પહેલાં જ 

અમે ફડકડાટ જવાબ મેઘલી જતા 
જયારથી અસે વગોામાં જવાનુ શર્ કર્યું ત્યારથી 

અમારી લોકપ્રિયતા વધી, મિત્રમ'“ડળ વધ્યુ પછી તે 
અમારે માટે પાટી“એા ગોઠવાવા લાગી, જમવાતાં આમ” 



ર૦ અમેરિક્ન વિદ્યાલયમાં 

મેસી સાંભળવાની ખૂબ મજ આવી. આવા વગા ઉપરાંત 

ખીજ એવા વર્ગો પણુ હતા ન્યાં ઠાલમાં શિક્ષક તરીકે કામ 
કરતા ભાઇએ તથા બહેનો આવતાં. તેએ શીખવવાની 
નવી પદ્ધતિએ શીખતા અને જતુ શીખેછું' પાછુ' તાજુ 

ફરતા, આપાં વૃદ્ધ ચ્રીઓની સ ખ્યા વિશેષ હતી, ખડ 
કડું તો આખી કોલેજના વિદ્યાર્થી” નેતાં ભહેનોતું મમાણુ 

વપારે હતુ, હોસ્ટેલમાં પણુ બહેનો માટેન' સકાતે। વધારે. 
ગ્રામમાં પણુ સાધે રહેતાર વિદ્યાથી'મામાં મોટેભાગે ભહેતે! 

જ, પરતુ પ્રોફ્રેસરામાં મહેનોની સ“ખ્યા ઘણી એ!છી 

એક દિવસ વિભા, જેનીત્ અતે હુ* કોલેજ હૅમ્પન 
સમાં ક્રતા હતા ત્યા ટૂરથી એક ધેડ વયના ભાઈને 
આવતા નૈયા, દેખાવમાં ભારતીય હેય એવા લાગ્યા 

એટલે અમે ઊભા રહ્યા પાસે આવીને એમણે અમને પૂછયુ' : 
“તસે ભારતીય છો? અમે કશું? “હાછ તમે? તો કહેઃ 
%છીપ્શીઅન' તેએભહું ભલા અને સારા હતા, માત વર્ષથી 
તેએ અમેરિકાસા *હે છે, પહેલા ભણતા હતા, હવે લણાવે 

છે, અહીં પણુ તેએ ઉતાળાના વર્ગો લેવા આવ્યા &તા. 

જકોનોમિક નેગોકી'-આર્થિકક ભૂગોળ તેમને સુપ્ય વિષય 
હતો, જમતે તેમતા વગ"માં આવવાનુ" આપ'ત્રણુ આપી 
અમે છૂટા પડયા, બીજે દિવસે બપોરે એમના વર્ગમાં અમે 
ગયા, તેમથુ સિરાર્યુસ યુનિવર્સિટીમાંથ્રી ફિલ્મ મગાવી. 

હુત્તી. મએેસના વિષયને લગતી એ ડ્રિલ્મ હતી. એ ડ્િહિમ ૨૦ 
મિનિટ ચાલી. ક્િલ્સની સાથે સાથે તેએ! તેમના વિદ્યાર્થી શને 
સમજાવતા પણુ જતા હત્તા, ફિલ્મ પૂરી થયા પછી પ્રેઃફે- 
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સરની ખુરશીની આજુખાજુ અમારે સાટે ખુરશીએ સુકાવી 

અને અમને અમારી ઓળખાણુ આપવા કલુ". આળખવિધિ 
પત્યા ખાદ એસણે વિધાથી*ઓને પ્રશ્વો પૂછવા કલ્યું. અને 

પછી તતો! પ્રશ્નોની ઝડી વરસી નાતજાતના પ્રશ્નો સુછાયા. 
રાજકારણુ, સમાજ, ધર્મં; ફ્લિસૂફ્ી વગેરે વિશે પુછાયુ 
અને અમે પણુ એમને સ'તોષવા પૂરે પ્રયહ્ત કર્યો. એ 
પ્રથ્તામાંથી તખાપણૂ। દેશ વિશેનુ' એ લેોકેતનુ* અજ્ઞાન અસે 

કેટલાક ખોટા ખ્યાલે! સ્પષ્ટ તરી આવતા હતા. એમાં પસુ 
સામાજિક, ધાર્મિક અતે આર્થિટ્ક બાખતોમાં તતો. આપણે 
હજી અ*ધકારયુગમાં જીવતા હોઇએ એવુ તેમાંના કેટલાય 
માનતા હતા આપણે પણુ રેડિયો ટેલિફોન અને મોટરો 
વાપરીએ છીએ તે માંભળી તેમાંના ઘણાને આશ્ચર્ય થતું. 
રાજકારણુમાં તો ગોવા, ચીન, કાશ્મીર તથા શથ્ી મૃષ્ણુ- 

સેનન વિશે અમને માત્ર છરોકપાટમાં જ નહી* પણુ અમારી 

બે મહિનાની સુસાકફરી દરમ્યાન બધે જ સુછાયુ'* અમારી 

સાડી, ચાંલ્લેપ અને તાળ વિશે પણુ તેએ નિ્ાસાથી 
જાતજાતનુ' પૂછતા. અમને ચ જવાબો આપવાની મળા 
આવતી. એમાં વળી આએકના એક સવાલેઃ એટલી બધી 

જગ્યાએ પુછાય કૅ તેના જવાબો અમને મોહે થઈ ગયા 

હતા, પછી તે! સામેવાળા સવાલ પૂરે! કરે તે ષહેલા જ 

અમે કડકડાટ જવાબ બોલી જતા 
જયારથી અમે વર્ગોમાં જવાનુ" શરૃ કર્રું ત્યારથી 

અમારી લોકપ્રિયતા વધી, મિત્રમ'ડેળ વધ્યુ'' પછી તે 
અમારે માટે પારટી“એ ગોઠવાવા લાગી, જમવાનાં આમ” 



૧ 

૨૨ અસેોરક્ત વિદ્વાલયમાં 

ત્રણા મળવા લાગ્યાં, પર્ષટન અને બોટ-દ્રીપ ગે!ઠવાયાં. 
અમારી સાથે હોસ્ટેલમાં રહતી ક્રીદા નામની એક 

બહેન પાસે સોટી મોટર હવી. એની મોટરમાં એ અમને, 
દર ૬૨ સુધી કરવા લઈ જતી. બ્રોકપે*થી લગભગ ત્રીસેક 
માઈલ ટૂર લેક બોન્ટેરિયો આવેલુ' છે. એના કિતારાને 
એ લેકે હેમલીન બીચ કહે છે. આપલ્ઞુ “ખીચ' દ૬શ્યાના 
કિનારાને કહીએ જ્યારે તેએ! ત્રરેવરના કિનારાને પણુ 
“ીર' કહે, પણુ ખરેખર એ દરિયાકિનારા જેટલે! જ વિશાળ 
હતો. જ્યાં નજર ફે'કો ત્યાં પાણી જ દેખાય. સરેવરતી 
બીજી બાજી દેખાતી નહોતી ( ખીજી બાજુ ટેનેઠા આવેલુ 
છે) અને કિનારા પણુ રૅતાળ. ત્યાં મોટો પાર્ટ હતે. 
પાકે એટલે રગબેરગી ફૂલોને! ખગીચે; નહી' પણુ જ્યાં 
ઝાડવાના ઝૂંઠ હચ અને જમવા માટે લાકડાના ઢેબલખુરશી 
કૈ બાંકડા સૂકયા હોય ત પાર્ક, ટૂકમાં જે જ'ગકનુ” 

વાતાવરણ ઊભુ' કરે, શહેરની પાસે હેવ છતાં ગહેરથી 

ટ્ર લઇ જય તેતુ' નામ *પાર્ક.' ત્યાં કેટલાય લોકે સૂય- 
*સ્તાન લેતા હતા, નહાતા હતા લાકડાના ચૂલા પેટાવી 

ખાવાનુ પકાત્રતા હતા. સૌ પોતાનામાં મસ્ત હતા. અમે 
પણુ ભમારી સાથે થોડુ' ખાવાનું લઈ ગયા હતા, ત્યાથી 

ચાડુઘણુ' ખરીઘ' અને ઉનણી કરી. રવિવાર હતે! એટલે 
ગિરદી સુષ્કળ હતી. ત્યાં ચારેક કલાક ગાળી અઅ રાચે 
ક્હ૨ ગપ. 

સેક્સ જેગ્સ્ર્ટજી પ રીસ “માઈણ મૂક મું જે. 
સયો એક “ એમ્યુઝમેન્ટ પાછ કૂ? છે. એમાં જાતજાતનાં ચગ- 



અમેરિકાની અત્ુભવયાત્રા રડ 

રોળ, રમતો અને દુકાનો આવેલાં છે. ડિઝની લૈન્ડના 
દોડાદોડી કરતાં પ્રખ્યાત કપરકાબી પણુ છે અને અસે 
જેને સ્વાદ ચાખ્યો તે રાલર કેસ્ટરને તે હવે ટૂરથી જ 
નમસ્કાર, અમારી પાસે સમય ઓછે હતે! એટલે આખા 
પાકમાં ફ્રાય એમ હતુ' નહી. એટલામાં મે* અમારા 
જૂથના ભાઇખહેતોત્તે એક નાની ટ્રેનમાં બેસતા ન્યાં. એ 

છાપરા વિનાની ટ્રેત હતી. મને એમ કે આપણે ત્યાં 

પ્રદશનેોમાં ક્રવાની જેવી ટ્રેન હોય છે એવી આ હશે 

અતે એને લીધે થોડા સમયમાં આખું પ્રદ્શન જોવાઇ 
જશે, એટલે હુ' તો એમાં બેટી. ટ્રેત શરૃ થઇ અને 
અમારા જીવ તાળવે ચૉંટી ગયા. સરસર કરતી ટ્રેન 
ઉપર ગઈ, પાછી, નીચે આવી, પાછી ઉપર ગઇ. 
ઉપર ગઇ એટલે બે ત્રણ માળ જેટલુ સીધુ ચહાણુ 
અને પાછી એના કરતાં વધુ ઝડપચી નીચે આવે. 
એટલામાં ધડ દઇને વળાંક આવે. અધારા લોૉંયરામાં 
આડીઅવળી થતી દેડી જાય, અ બધું પતી ગયુ' ત્રણેક 
સિનિટમાં જ પણુ પછી જ્યારે તે ઊભી રહી ત્યારે કોઈથી 
પગ જમીન પર સુકાયા નહીં. આખે વખત ચીસાચીસ 
થાછુ હતી અને ટ્રેન ઊભી રહ્યા પછી ઠું તે! આંખો 

ખ'ધ કરી થોડીવાર બેસી રહી અને ખરેખર હજી ડુ 
ગૃચ્વી પરજ ૪ એવી ખાત્રી યઇ ત્યારે નીચે પગ મૂકચે।. 
પણુ તેોચે કવાંય સુધી પગ પ્રજ્યા કરે, અને ત્યારથી 
ભવિષ્યમાં એમાં ન બેસવાતુ* નછી કયું * 

ટશ કાસ્ટ સશ છ-સપતે ૨૬ આપી હેતસ્ટદે- 
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લમાં પાછા આવ્યા અને સાંજ આરામમાં જ કાઢી. 
ખીજે દિવસે અમારે જતરલ ડાયનામિકે તધા લેષ 

ઈન્લ્લેટર નોવા જવાનું છે એવા ખબર મખ્યા. આ બને 
ફપૃતીએ ખાનગી છે અને ખૂત્રજ ભોટી છે. જનરલ 
ડાયનામિક યુદ્ધ માટેનાં શસ અને વાહનો બતાવે છે. 
લેષ ઈન્સલેટર ઈલેક્ટ્રીસ્રીટી માટે ઇન્સલેટર બતાવે છે. 
ઠત્સકેટરમાં તે/ અજ્નુક જાતના રસાયલેને પાવડર બતાવી 
કુ'ભાર જેમ ચાર્ડા પર આકાર આપે એમ ઉલેમ્ટ્રીક 
ચાફડાએ ૫૧૨ એતે આકારે ભજાપવામાં આવતો તે પછી 

સઠીમાં શૈક્ી તેના પર રગ કરવામાં આવતે. ત્યાર પછી 
તે કેટલી વીજળી ગહન કરી શકૅ છે તે ન્તેવા માટે 
પ્રયોગો થતા, અ! બધુ તેવાની મજા આવે એવુ' હતુ' 
અતે સમજવામાં પણુ તદન સહેલુ' ઠતુ', ખરું પૂછે તે 
ખાસ સમજવાનું" જ નણેતું. 

૧૮૯૪માં જનરલ ડાયનાસિક્રની સ્થાપના શિકા- 
ગોમાં થઇ, ત્યાર પછી રૈચેસ્ટરમાં એક ખાનગી સસ્થા 

ઊભી થઇ અને ૧૯૫૫માં તે જનરદ્ર ડાયનામિક સાથે 

જેડાઈ. તેએદ હાઈડોફોન, સોને ોય, સ્વીચ બેડ, ટેલ્લિ- 
ફત વગેરે બતાવે છે. અમરિકી સરકાર સાથે તેમને કઈ 
સખ'ધ નથી, પરતુ સરકાર તરફથી અસરાઅર બતાવવાના 

“એ૨1' તેમતે મળતા રહે .છે. તેમને પરદેશમા 
પાતાના માલ વેચવા હિય ત્તો ચરફારની પરવાનગી 
લેવી પડતી નથી, પરતુ ન્તે યુદ્ધનાં સાધનો વેચવાં 
હોય તે સરકારની મ્'નૂરી મેળવવી પડે છે. 
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તેના માત્ર ચુદ્ધનાં જ સાધનો નથી બનાવતાં, પરતુ 
મોટા ભધ્ગનાં સાધતેઃ ચુધ્ધજ્ેત્રસા જ એક યા ખીજી 

રીતે ઉપચે(ગમાં લઈ શકાય એવા હૅ(ય છે. જેમ કે તેએ 
ટેલિફ્રીત , બનાવે છે, પણુ તે ઘરમાં વાપરવાના નહી, 
વિમાન અથવા સબમરીનમાં કામસા આવી શકે તેવા 
2ેલિકેનો, અસુક પ્રકારની કેખીનેો વગેરે પણુ તેએ 

અનાવે છે. એવી એક કેબીન અમને બતાવવામા આવી 
દેખાવમ તે! સ્ટીલના સાંકડા કબાટ જેવી લાંગતી હતી. 

પણુ જ્યારે તેનો પાછળનો દરવાજે ખોલવામાં આવ્યો 
ત્યારે તેની ખરી કારીગીરીનેો ખ્યાલ આવ્યે!. તારના 
રારડાંએની ગૂ'ચણી અદ્ભુત હતી. અમને થોડું એ વિશે સમ- 
જાવ્યુ' પણુ ખરુ, પરતુ એ ખધુ' એટલુ તે! ટેકનીકલ હતુ” 
કે અમે ₹|ગીન વાયરેથી થતી સુ*દર ડીઝાઈને સિવાય કઇ 
જ વખાણી ન શકયાં. ત્યાર પછી અમને ખીંન્ત વિભાગમાં 

લઈ ગયા. ત્યા વાંચી શકે તેવાં ય'ત્રો બતાવવામાં આવતા 

હતાં. તેએ અસુક ન્તતના આકારા બનાવે, એ ય'ત્ર એ 
આકારને આધારે બાજીમા પડેત્રા ટાઈપરાઈટર પર આંખના 

પલકારામાં એ આકારની પાછળ રહેલા આકડા ટાઇપ કરી 

નાંખે! અ! આકારને તેએ “કોડ સાઇનત' કહેતા, આમ 

વાંચી ને લખી શકે એવુ યત્ર સ્ેઈ અમે આશ્ચર્યમાં 

ડૂખી ગયા. હજી તે! તેમના એ ય"ત્ર પર પ્રચોગે! ચાલતા 
હેતા. તેએ એમ ધારે છે કૅ એક યત્ર આશરે રરપ 

સ'જ્તાએ વાચી શકે. અત્યાર સુષીમાં તેમલું આ ય'ત્રેને 
૧૫૦ થી વધુ સ'સ્ાએ વાંગ્રતા શીખવી દીધુ" છે ! ય'ત્રોને 

ર 
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ય શીઅવવાવુ”1 વળી શાલુસની જેમ અ ય'ત્રથી ભૂલ ધતી 
હતી જયારે એક સ સા કારી બીછી મૂકવામાં આવે ત્યારે બે 
વખત તો એ ય*ત ખોટા જવાબો લખતુ', પણુ ત્રીજી 
વખતે અચૂક ખરો જવાબ આવતે, ત્યાર પછીતો વિભાગ 
હતો વીજળીનો-પ્રકાશને. ત્યા લાલ રૃખીમાંથી કિરસા 
પસાર કરી 'ઈનકેહેરેન્ટ' કિરણુને “કોહેરેન્ટ' બનાવવામાં 
બાવતુ, એસલે રસાયલે્ા લૈયાર કરી આ રૂખી અનાવ્યે 
હતો બને અપને કહેવામાં આવ્યુ કે રસાયતેાના 
મિશ્રણુથી ખનાવેલ રૂખી આખી દુનિયામાં આ એફ 
જ છે. અમને પ્રભાવિત કરવા જ કઉ્ુ' હશે કે ખરેખર 

એમ હશે તે તો ભગવાન ન્તણે! એ ઉપરાંત અમને 
હાઈડોકેષ્ટીકે વિભાગમાં લઈ ગયા. તેના દ્રાવણમાં 
ખવાઇ જટુ* એલ્યુમિનિયમ, છૂટો પડતો હાઈ- 
ડ્રોજન વગેરે પ્રયોગો! કરી બતાવ્યા. એમાંના ઘણા વિભાગો 
ચારેબાજી લેખ'ડી દીવાલો બનાવી બ'ધ રાખવામાં ભાવ્યા 
હતા, આ ભાગે માત્ર ઝુલાકાતીએ માટે જ બધ હતા 
એવુ' નહોતુ. મોટા અમલદારો પણુ અસુક વિભાગમાં 
ન જઇ શકે. ત્યાં કામ કરતી દરેક વ્યક્તિએ સ્્મેક બિલ્ટ 
લગાષ્યે। ડતો. એમાં એ વ્યગ્તિને! ફેટ હતો અને એની 
નીચે એ, ખી, સી, ડી, ઈ, એક્ છાપેલા હતા નેને જે 
વિભાગમાં જવાની છુટ હેય તેનાં એ અક્ષરો રાખી 

આઠકીનામાં કાણાં પાડી દેવામાં આવતા, જે વિભાગતા 
અક્ષર પ૨ કાણું હોય એમાં એ ન જઈ શકે. કમારુ 
સવાગત એ ફઇ'પનીના પ્રમુખ તથા અધ્યડ્ે કરેલુ”. તેસના. 
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નિલ્લા પર બધા અક્ષરા સાખૂત હતા. બાકીનાએ માં કોઈ 
એકાદ પર તો કાણુ' હોય જ. અહી' સખમરીનમાં પાણીની 
અદર અસ્ર છેડી શકામ એવાં અસે? અતે સખમરીનેો 
પણુ ખનાવવામાં આવતાં હતાં, પરતુ એ બધુ અસતે 

ખતાવ્યું નહોતુ. એ ક'પનીના નાણાંના રેકાણુ વગેરે 
વિશે અમે પ્રશ્ચો પૂછયા, પરતુ એમણે જવાભ આપવાની 
તા પાડી, “૬ર ફટા પાડવાની પણુ મતાઈ હતી. અમે 

ભારતીય હોવાને કારણે અમને એ નેવાની રનત મળી, 

ખાષ્ડી ત્યાં પરદેશી સુલાકાતીએ માદેના કાયદાકાનૂન 

સખા નથી. અસુક દેશના સુલાકાતીઓને તો આવવા જ 
ઉતા નથી. 

અમને આ ખધુ' ખહું સમજયુ' નહી', પણુ અસે- 

રિકાની યુદ્ધની ફે સલામતીની તૈયારીનુ' એક પાસુ' જેવા 
મળ્યું તેના આનદ તે! અવશ્ય હત્તો. 

હવે તે! બોકપોટમાં અમે જાણીતા ચઈ ગયાં 
હતાં એટ્લે જતજાતનાં આસ'“ત્રણા મળતાં હતાં. એમાં 

શ્ડમેન નામના કુટુબે અમને બધાંને જમવા બોલાવ્યા. 

તેમના ઘરની પાછળના બગીચાસાં અસારે જ્સવાનુ હતું. 

અમને કહેવામાં આવેલુ કે અમારે પાંચ વાગે રેડમેનને 
ઘરે *પિક્નિક' પર જવાતુ' છે. અમને ચયુ' કે સાંજે પાંચ 
વાગે તે પિકનિક પર જવાતું હરો? પર્યટન પર જવુ* 
રાય, વો સવારે વહેલા નોંકળવુ' નસેઇએ ને સાંજ 
સુષી મસ્તીતોફાન કરવાં તેઇએ. છતાં અમે પાંચ વાગે 
ત્યાં પહોંચ્યાં. એમલું પાછલા બગીચામાં ચૂલો! સળગાવ્યો 
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હેલો અને ગરમાગરમ હેટ ડેગ્સ' ઊતરતા હતા, અમ 
શાકહારીઓ ભાટે રી'ગલ્ાનુ' શાક ખનાવ્યુ હતું. રી'ગણાને 

તેએ એશપ્લાન્ટસ કહે છે. શાક બનાવવાની પદ્ધતિ જુદી 
* છોવાતે કારણે તેને! આકાર અને દેખાવ વિચિત્ર લાગતા 

હતા. મે શ્રી રેડમેનની દીકરી મેરીતે પૃછ્યુ? “ગા શુ' 
છે ₹ એભૂ કલ્યું: “'એગપ્લાન્ટ,' મે એને ઈંડાની વસ્તુ ઘારી 
લીધી ની, મારી રકાબી ખાલી જોઈ તેણે મને શાક લેવાને! 
આગ કર્ચા. મે" ના પાડી એટલે એણું મને સમજાવ્યું” 
કે “એગપ્હાન્ટ' નામનુ શાક છે. તોયે ખાવામાં મને રીંગ 
ણતો સ્વાદ ન આવ્યો, એકાદ-બે દિવસ પછી «યારે મે 
રી'ગણું' નજરે નેયું' ને તેને “એગપલાન્ટ' તરીકે ઓળખાતું 
સાંભળ્યુ' ત્યારે જ એની મને ખાત્રી થઈ. બગીચામાં ટેણલ- 
ખુરશી ગેડવ્યાં હતા અને ભહુાર ચૂલો સળગાન્યે. હતે! 
મેટલે તેએ તેને “પિકનિક' કહેત્તા હતા, પરતુ અમને તે 
અમારી સમજવામાં ભૂલ થઈ હોય એમ લાગતુ કતુ' ] 
અસે સૌએ ચેટ ભરીને ખાછુ' અતે પછી તરબૂચ ખાતા 
મેઠા હતાં ત્યૉ મેરીએ મને પૂછઝુંર “તુ' 'ાન્સ' ૬૨ છે ?? 
સે કહ્યું, “ડજી સુધી કોઇ દિવસ કર્ચો નથી ભારતીય નૃત્ય 
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પરતુ તેમતે! અલિનય અને અવાજ તે! અટ્લુત જ કહી 
શકાય, એમતો અભિનય શરીરનાં જુદા અવયવોને] નથી. 
માત્ર આંખો અને અવાજથી પ્રગટ થતા જુદા જુદા ભાવોએ 
ગ્રક્ષકાને મ'ત્રમુગ્ધ કરી દીધા હડત્તાં. 

શમે આ સુનિવસ્ષ્ટીિસા આવ્યાં ત્યારે ત્યાંના 
ઉપપ્રસુખ અમતે બોલાવ્યા હત અને કઇ નેવાની કૈ 
કરવાની અમારી ઇચ્છા હેય તે તેમને જણાવવા કલુ 

, હતું, એ વખતે અમે નાયગરાનો ધોધ જેવાની અમારી 
તીત્ર ઇચ્છા પ્રદરિત કરી હતી થે(ડા જ વખત પછી 
ગ્રાફ્રેસર થી નેતે અમને ખુશખબર આપ્યા કે ખીજે 
દિવસે માજે પાંચ વાગે નાયગરા જવા માટે ઊપડવાનું છે. 
જગતની શ્રેષ્ડતાના એક નમૂતે। જેવાને હોય ત્યારે આન" 
દની અવધિ ન છે તે સ્વાભાવિક છે. ખીજે દિવસે બરા- 
અર 'ાંચ વાગૈ ખે મોટરામાં ભરાઈને અમે તે। તાયગરાને 
રસ્તે ઊપડ્યા. ખ્રોકપાટ'થી તે ૮૦ માઈલ દૂર હતું એટલે 
ખે કલાકને ૨ક્તે। કાપવાને ડુતે!. આખે રહતે ધોધમાર વરસાદ 

પડયે, વાદળે! ગરત્યા ને વીજળી ચમદી, સારુ નામ વર્ષા 
હોવાને કારણું ખધા તને ચિડાવા લાગ્યા: “સતય ન્તેઇને 
તે! વરસવું હતુ'?' ષણુ વરસતા વરસાદમાં સડસડાટ દેડતી 
કટરમાં બેસવાની મતે તો ખૂબ “મજા આવતી ડતી. 
લરાબર બે કક્ષાકે અમે નાયગરા પહેશ્યા અને વર્ષારાણી 
ભા વર્ષાકુમારીતા માનમાં થ'ભી ગયા! અમે અમેરિકન 
આજુએ હતાં, ત્યાથી પૂરો ધોધ નહોતો દેખાતો અમે 
ક્યંલ્લળ્યું છું "ક સે ધામા નાળના “આકારેસા છી પણુ 
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એતે પૂર આકાર ન દેખાવાને કારણે હું અડું પ્રભાવિત 
ન થઈ. એ લગભગ ૧૬૦ ફૂટની ઊચાઈથી પડે છે. એની 
ગજના તે! ક્યાંય દૂર સુધી સ'ભળાયા કરે છે, આ 
ગજ*નને કારશે જ ઇઈરોકોઈઝ ઇન્ડિયનેોએ તેતે “નાયગરા ' 
નામ આપ્યુ છે. નાયગરને. અર્થ-યાય છે “ગજના કરતુ 
પાલી. ગોટ આયહેન્ડે નામતા એક દ્વીપનતે કારણુ આ 

પધ બે ભામમાં વહેચાઈ ગચે। છે. જમલી બાજુને 

અમેરિકાની બાજુ હોવાથી અમેરિકન અને ડાબી ખાજીને! 
કૈનેડા બાજુ શેવાથી કેનેડિયન તરીકે એળખાય છે. કેને 

ડિયન ધોધને આકાર ઘોડાની નાળ જેવે! છે અને લેને 
વછાક ૩૦૦૦ ફૂટનો છે «ત્યારે અમેરિકન સીધે છે ને તેની 

લભાઈ ૧૦૦૦ ફૂટ છે. ને કૅ ઊ'ચાઈમાં અમેરિકન ૧૬૪ 
કૂટ છે જ્યારે કેતેડિયન ૧૫૮ ફૂટ છે. તે છતા 
જેસેડિયન તેની વિશાળતાને કારણે ભવ્ય લાગે તે સ્વા 
ભાવિક છે આ ધોધ પરથી રાતદિવસ તત દર મિનિટે 
૪૬૭,૪૦૦ ટન પાણી પડયા કરે છે. આ પડતા પાણીમાં 

૩,૯૭૫,૦૦૦૦ હાસર“પાવર ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે. આ 

આ આંકડાઓથી એની મહત્તા અને લવ્યતાનેો પ્યાલ 

આવી જશે. ત્યાં “મેઇડ ઓઢ મિસ્ટ' નામની એક લેાન્ચ 

નાયગરાના ચરણુ સ્પરવા લઈ જાય છે. મોટા જડા રેઈન- 

જાટ પહેરીને અમે એમા બેઠા. સાથે સાથે માઇકમાં ધોધનુ' 
અને અસેરિકન તથા કૈનેડિયન ખાજીએ આવતી ઈમારતેનુ 

વર્ણન પણુ થતુ જતુ કતુ. અસે ધોધની જેમ જેમ 
નજીક આવતાં ગર્યા તેમ તેમ પાલીની પછડાટ અને તેની 
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વાહટતુ' જેર વધવા લણ્યું, પાણીની છેળોનો સ્પર્શ થવા 
લાગ્યો. અમે નાયગરાતે! ચરણુ સ્પર્શ કરવાની હિ'મતનેો 
વિચાર કરીએ એ પણેલાં જ એતાં જલક્લોએ અસારી 
વદતા સ્વીકારાઈ ગઈ હોય તેમ અમને પવિત્ર ફર્યા", 
લગભગ વીસેક મિનિટ અમે એ મઝા માણી અને 
પાછા ફૂયા*. ડવે તો અધારું થઈ ગયું હંતુ, ભૂખ 
પણુ લાગી હતી. હોટેલની શોધમાં નીકત્યાં. 
જેવા મોટરમાં બેઠા કે પાછે! વરસાદ તૂટી પડચે(. માંડ 
માડ હોટેલ મળી જમ્યા, હુવે અમારે કૅતેડિમન ખાજી 

જવું હતુ. રાત્રે ત્યાથી ધોધ પર ₹ગીન પ્રકાશ ફૈ્'કવામાં 
આવતે. આપણે ત્યાં જેમ ચાંદનીમાં તાજમડાલનું નિખ- 
રતુ' સૌદય* અવિસ્મરણીય દશ્ય ગણાય છે તેડું જ રાત્રિ 
સમયના આ ધેોષ માટે કહેવાય છે. કેનેડામાં પ્રવેરાવા 
સાટે અમરા પાસપોટ પર સહીસિકકા થયા અને અધી 
પધ પાસે પહોંચ્યાં. આ વખતે પણુ મોટરમાંથી ઊતર્યા” 
ને વરસાદ ધીમા પડયે, ઝરમર ઝરમર વરસતો હતો, 
પણુ એટ્લે! તો ધોધની વાછટ છે કે વરસાદ છે તેની 
નૂઝવણુમાં પડેલાં અસતે નડતે! નહેાતે।- 

ખરેખર એ દશ્ય અદભુત હતુ. દૂર દૂરથી આવતે! 

પ્રકાશ ધોધને કોઈ સ્વરષ્ય ચીજ ખનાવી દેતે! હતે. એ 

પ્રકાશ જીદ બ્ુદા રગના હતો, લાલ, લીલો, ભૂરા ગને 
પીળો. આ ખધા રગે એકી સાથે ધોધના જુદા જુદા 
ભાગો પર પડતા હતા. વળી વારવાર બદલાતા પણ 

હતા, રાતના અગિયાર વાગ્યા અને રગીન પ્રકાશ આવેતે 
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ખ'ધ થચે!ઇ- કવે માત્ર સફેદ, હિમ જેવો સફેદ અને 
શાંત પ્રકાશ ધોધ પર ફૈ'કવામાં આવતો હતે. એ દશ્ય 

પણુ ખૂખ જ સુ'દ૨ લાગતુ' હતુ“. દિવસના ઉજાસમાં અસે 
ધોધને કુદરતી સફેદ રગ તો! નેચેલે, પણુ રાતિ સમચે 
જ્યારે ચારેભાજી અ*ધજાર છવાઈ ગચેલે, ધોધની આસ- 
પાસની એકે વસ્તુ નજરે નહોતી ચડતી ત્યારે અ અસ્ખ 

લિત વહેતા પાણીએ અમારાં મન સોહી લીધાં. આટલુ 
ખધુ” પાણી તે! સ્વ્ગી'ચ ગ'ગાનુ” કૅ ઈશ્વરના અક્ષયપાત્રતુ' 

જ હરી એવી કલ્પના કર્યા સિવાય રહેવાય નહી'. અને 

આટલે ઊ'ચેથી કોઇ પડે તો પત્તો જ ન લાગે. પણુ 
અમને ત્યાંના લોકોએ કહ્યું કે ગચે વષે" આઠ વષનો એક 
છોકરો ત્યાંથી પડી ગ્ચે( હતે, એને ખચાવવા ગના 
પિતાએ પણુ ઝ'પલાવ્યુ% પરતુ પિતાવુ' નામનિશાન ન 
રહ્યુ' જ્યારે છેકરા બેભાન અવસ્થામાં નીચે ડૂખકાં ખાતો 
હતે. અમે જે “સેઈડ ઓફ મિસ્ટ'માં ગચેલાં તે લોન્ચની 
નજરે એ છોકરો પડચેો! ને તેતે બહાર ખે'ચી કાઢચે. 
છેવટે એ જીવી ગચે,, એણે નાયગરાનો ઈતિહાસ બદલાવી 
નાખ્યો. જ -- 

આપવું અદ્વિતીય દશ્ય સ્તેઇ અસે રાત્રે એક વાગે ખ્રોક- 

પોટ પાછા આવ્યાં. હજીયે જ્યારે નાયગરાતુ નામ સૉંભછી 
છુ ત્યાર એ અદ્ભુત-મનોરમ દશ્ય નજર સમક્ષ રમી 
રહ છે. 

ખ્રાકપાટ, છોડવાના દિવસો નજીક આવી ગયા હતા. 

હોસ્ટેલની બહેનોએ અસને એમના એક પ્રોફેસરને ધરે 
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વિદ્ાયવેળાતુ' જમણુ આપ્યું'* અસે ષણુ થોડી ભારતીય 

વાનીઓ ખનાવી, એ સૌતે આમ”યા. ૩૦ મી જુલાઇની 
રાત્રે ષ્ોકપાટના મુખ્ય રક્તા પર અમારા સરસામાન સાથે 

અસની રાહ નેતા સમે ઊર્ભા રહી ગયાં. પેલપ ઈજીપ્શી ન 

પ્રોફેસર, ભારતીય પ્રોફેસર, થ્રી જેન, કેલેજતા વિદ્યાર્થીએ 
ઝાત વિધાથિનીએપ સૌ અમતે વિદાચ આપવા આવ્યા 

હતા. ઘડી ભર પહેદ્વાના સૂમસામ રસ્તો ગાજી ઊઠયો 
હ્તો. અમે આવ્યા ત્યારે કેવા આવનાર વ્યક્તિઓની સ'ખ્યા 
માત્ર બેની હતી અને ગયા ત્યારે જાણે આખુ ખ્રોકપોટ ઠલવાથુ' 

હતુ"! હવે અમારે જવાતું હતુ વેસ્ટવજિતિયા રાજ્યના 
પાટનગર ચાલ્સટનમાં, ત્યાં અમેરિકન કુટબ સાથે એક 
મહિને ગાળવાનો હતે. બોકપોટ છેડવાતુ' ડુઃખ હતુ 
તે સાથે અમેરિકત કુટુ'ધમાં રહી અવનવા અનુભવો 
ગેળવવાનેો આનદ પશુ મતમાં ઊભરાતે! હતો. 

દૂરથી એક વાહન થાવતુ' દેખાયુ. તેના છાપરા પર 

ત્રણુ બત્તીએ હતી. ત્યાં બસે! અને ખટારાએ પર 

ત્રણ કે તેથી વધુ ખત્તીએ લગાવવામાં આવે છે. બસને! 
પાણા! દસતો સમય હતો અને ખરાબર પોણા દસે એ 
આવીને ઊભી રહી. થેપડીવારમાં કે સો ગેપઠવાઈ ગયાં 

અને અમારા પ્રિય થઈ પડેલા બેકપાર્ટની તથા ષોક 

પારવાસીએઓની અમે વસમી વિદાય લીધી. 
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૩૧મી જુલાઇએ બપોરે સવા બે વાગે અમારી 

અસ ચાર્લસ્ટતમાં દાખલ થઈ. અમારુ કુતૃડલ હુવે તો 

પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયુ' હતુ. ખ્રોકપોટ માં મારા પર 
શ્રીમતી ચિલ્ટનને! પત્ર આવ્યો હતે! અને તેમણે મને 
જણાવ્યુ' હતુ' કે મારે ચાર્લસ્ટનમાં એમને ઘરે રહેવાનુ છે. 
એમતા પતિ વેસ્ટ વજિનિયા રાજ્યના સૌથી મોટા 
વતમાત પત્રતા પ્રકાશક, એટલે કે સાલિક્ટ છે. 
આ સિવાય વધુ ફઈજ તે પત્રમાં હતુ' નહી, 

તેએ કેવાં &શે, કેવડાં હશે, એમને બાળકૅઃ હચે કે નહી”, 

તેમને! સ્વભાવ મળતાવડા હરો કે કેમ વગેરે વગેરે અતેક 

જાતતા પ્રશ્નો મનમાં પ્રગટી આવ્યા હતા. અમારી બસ 

“ગ્રાઉન્ડ ખસ-સ્ટેશન”માં દાખલ થઈ અને અમે ઊ'ચા 

થઈ થઈને બારીની ખહાર નવા લાગ્યાં. બસ ઊભી રહી, 
અસે ઊભાં ચઈ એક પછી એક નીચે ઊતશ્વા માંકયુ મે” 
જેવો! બસતા પગથિયા પર પગ મૂકો ત્યાં એક નગ. 

શ 
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નાજુક બહેત બોલી ઊઠયાં: “વર્ષા, વર્ષા... અતે આન” 
દમાં આવી જઇ હું બાલી ઊઠી : “ હું' વર્ષા છુ, ડુ વર્ષા 
છુ. એ જ હતાં મારં યજમાન થીમતી એલિઝાબેથ ચિલ્ટન ! 

એમણે મારા હાથમાંની હન્ડળેગ લઈ લીધી અને સને 
કલુ: “તુ” આવી તે પહેલાં તારી ટપાલો અધી ગઇ છે, 

આ લે ધોકડો, એમાં ખા-માયુજીતો પત્ર તે “ સુકાની'નેો. 
ભક જેઇ હું ખુશ ખુશ થઈ ગઈ. સયા તો ચાર્લસ્ટનમાં 
₹ એકસપેરીમેન્ટ'ના પ્રતિનિધિ શ્રીમતી શેફ્ડે” ક્ધું: “બધાં 
આમ આવે, પ્રેસફેટોત્રાર્ર અને ટેલીવીઝનના માણસે! 
તમતે કેમેરામાં ઝડપવા માગે છે.' અમે એમની આસપાસ 
રોળે વળી ઊભાં રહ્યાં, ક્ટાફ્ટ ફેકટાએ પડવા માંડયા, 

સુવી ઊતરવા લાગી, પછી મારી બેગ લઈને હું શ્રીમતી 

ચિલ્ટન સાથે ચાલવા લાગી, 
ગોટી કાળી ખુલ્લી સાટરમાં અમે સામાન મૂકયો 

અને બેડાં. થરીમતી ચિલ્ટત જાતે જ સે।ટર ચલાવતાં ઢતાં. 
શુ" સરસ બટર હતી ! ચાંપ દભાવવામી આખી મોટરમાં 

જે કાચ અ'ધ કરવો હોય લે કરી શકાય. વળી ગિયર 
પણુ નહી' અને કલચ પણુ નહીં'1 ખસ બટતો દખાવ્યા 

ફરવાનાં, કુક ત્રલુ ખટસે,, એકથી મોટર આગળ ચાલે, 
ખીજાથી પાછળ ચાલે અને ત્રીનથી ઊભી રહે! એટરમાં 

ખેઠા પછી મે* પૂછ્યું: “તમે ફ્લેટમાં રહે છે ફે 
ખ"ગલામાં ?' તેમણે કછુ” : “ બ'ગલામાં. પછી મે' સ્ગેકાદ બે 
પ્રશ્નો પૂછ્યા અને એમણે કથં: “તાર પત્ર વાંચવા હોય તો. 
વૌચ' અતે હું" કાગળ વાંચવા લાગી. આજુખાન્તુ નેવાનું 
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પણુ ચાલતુ હુતુ'. ખસસ્ટેશન ગામની વચ્ચે હતુ. ત્યાંથી 
નીકળ્યા કૈ ત્રણેક મિત્તિટમાં જ અમે એક મોટા પુલ 
“ર૨ આવી ગયાં. એ પુલ હતો કનાવા નદીની ઉપર, 
કનાવા નરી અમેરિકાની પાચ સોઢી નદીઓ માંની એફ 
જે. વેસ્ટ વર્જ્ટિનિયા રાજ્યમાં કોલસાની ખાશે પુષ્કળ છે 
ભતે આ નદીને સુખ્ય ઉપચોાગ કેલસાની હેરફેર માટે 
કરવામાં આવે છે. અમે આવ્યા નદીને બીજે કાંઠે. અહી' 
“એક મોટી ટેકરી આવેલી છે. તે સાકંથ હિલ્સ નામે 
ઓળખાય છે. નાના રૂપકડા બગલાએથી આખી ટેકરી 
છવાચેલી છે. એમાં સ્કોટ રાડ નાસતેર એક નાને જાચો 
રસ્તે આવેલે। છે અને તેને છેડે ગુલાખી ૨ગની સુ'ટર 
અગલી આવેલી છે. એની આગળ પાછળ બગીચો છે. 
ખગીચામાં ર“ગખેર'ગી ફૂલે! ખીલે છે, દ્રાક્ષના વેલા છે, 
ઘરા ગુલાખી ૨'ગના સફરજન બગીચાના વૃક્ષોની ડાળે 

ડાળે ગૃક્ષે છે, ફ્રેન્ચ સદ્રોમેરીના નાના છોડવા છે. એક મોટુ" 
ગેરજ છે, એની બાજુમાં એક ઓરડી છે અને તેમાં 
રડે છે એક ખઅકૃઘાન કૂતરા હાપી. એ જ હતુ* 

*મારુ” ઘર! ધર ખૂબ જ સુઘડ, સુ'દર અને મોટુ હતુ' 
નારી રૂમ ઉપર હતે! શ્રી અને શ્રીમતી ચિલ્ટનને। રૂમ પણ 
ઉપર જ હતે. એ ઉપરાંત ઉપર એક ત્રીન્ને રૂમ હતે જે 

મારા મહેમાનો માટે છે, એમ શ્રીમતી ચિલ્ટને કલયું હતું. 
એ વખતે તો ડું માત્ર હસી હતી. મને થયેલ : *અહી 
વળી કેણણ મારુ' મહેમાન બને તે રહેવા આવે ?' પણુ 

એક દિવસ વિભા અને એક દિવસ વિશાખા રહેવા આવી 
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હૈતી, એટલે એ રમ વપરચેઃ હતો ખરે 1 
પણુ પહેલા તો અમારા નૂધમાં કે।ણણ કૅ 

હતાં તે ફરી ૬6: અમે પાંચ બહેતો અતે પાચ ભાઈએ! 
હતા, બહેનોમાં પાંચમાંથી ચાર સુંબઇનાં હતા, વિભા 
શાહુ, વિશાખા દેસાઈ, સાધના ભાવનાની અતે ડું ઝુબ 
ઇનાં દિપીકા ચોધરી હતી કલકત્તાની, ભાઇઓમાં અમારા 
જૂથના નાયક દેવરાજ શામચુરા બેગલે૨ નજીક આવેલા 
નાતા ગામના હતા, મહેન્દ્ર શાહ હતા મદ્રાસના, જતેન્દ્ર 
તેરા કલકત્તાથી આવ્યા હતા, વિનોદ દયાલ હતા 

દિલ્હીના અને કિરીટ ગાંધી સુમઈતા હતા. એમા અમારા 
નાયક શ્રીમતી શેક્ડં“ સાથે રહેવાના હતા. બાકીનાં નવ, 
નવ ઝુટુ'ખો॥માં વડેચાઇ ગયા હતાં. 

મારી પસ'ઠગી ડઇ રીતે ચઈ તે પણુ રસદાયજ્ વાત 
છે. ઘણુ! દિવસે! પછી શ્રીમતી ચિલ્ટને મને કહ્ય કે 
તેમભે સને કઇ રીતે પસ'દ કરી ! કઇ પણુ કુટુંબ પ૨ 

“કેઈ જાતતુ' દખાલુ કરવામાં નહોતુ આવ્યું. શ્રીમતી શઞેકડે 
તેમના સિત્રેને તથા જેમને આ પ્રકારતા કાય'કમે।માં રસ 
હોય તેવાઓને એક દિવસ ભેગાં કર્યા", અમે સૌએ અહી' 
જે ફોમ ભર્ચા હતા તેમાં અમારા રસતા વિષચે1 લ૯'ખ્યા 
હેતા અને તે ઉપરાંત અમે “ પ્રિય કુટુ'ભ' એવા સબે।- 
ધનતે। એક પત્ર લખ્યો હતે. એમા અમે અમારા પાતાના 
કટુ'બતે પરિચય આપ્યો હતો. અમારે ત્યાં કેવા સહે 
જતે, અવે ખે, દેવ, ખુષુઝે ક આરે સવ છે, 
ઘરતુ' વાતાવરણ કૅવુ' છે વગેરે સે પત્રમાં લખેલુ'. ઉપરાંત, 
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મારા પત્રમાં મે' જલુવ્યું હંતુ' કે મને પત્રકારત્વનો રસ 

છે અને માતાપિતા પણુ પત્રકાર તથા લેખક છે. આ 

ખાખતતે ધ્યાનમાં લઇ શ્રીમતી શેફ્ડૅ" શ્રીમતી ચિલ્ટનને 
કુ“: “એક એગણીસ વષ*ની છેકરી છે, એસે પત્રકારત્વને 
શૈ'ખ છે. શ્રી ચિલ્ટન વર્તમાન પત્ર ચલાવે છે એટલે એને 

તમારે ત્યાં મઝા આવરી.” શ્રીમતી ચિલ્ટન કઈ બોલ્યાં 
નહી"; પણુ ઘર આવી તેસે શ્રી ચિલ્ટનને કહ્યુ? “શ્રીમતી 
રેક આપણે ત્યાં એક એગણીસ વર્ષની છેકકરી મૂકવા 
માગે છે. એટલી નાની સાથે મને કેમ મળ આવશે? 

અતે મને મના ન આવે તો હું' એતે મજા કઇ રીતે 
કરાવી શકુ' ? શ્રી ચિલ્ટને ક “ અધ્માં આપણને મનન 
આવે કે નહી' એ નવા કરતાં એને એથી લાભ થાય કૅ 
નહી તે નેવુ' નેઈ એ. તે છતાં જેમ તારી ઈંચ્છા હોય 
તેમ કરજે. મારા કઈ ખાસ આગ્રહ નથા.' 

શ્રીમતી ચિલ્ટન એમની બાને ઘરે ગયાં ને પોતાની 

મૂ[ઝવણુ જણાવી. તેમની માતાને આવા કાયકમમાં રસ 
ખૂખ હતો, પરતુ દીકરીને ન ગમે એવુ' કશ્વાતુ' તો મા 
ફહ જ કેમ ? ખીજે દિવસે પાછુ શ્રીમતી શૈક્ડને ઘરે 
સળવાવુ હતુ'- શ્રીમતી શેફ્ડ'ને પોતાની મૂજવણુ જણાવવા 

શીમતી ચિલ્ટન વરેલા ગયાં. એમના દીવાનખાનાના ટેબલ 
ઉપર અમર્રાં સૌનાં ફેમ" અને ફેોટાએ પડયાં હતાં, 

શ્રીમતી શેકૂ અ*દરના એરડામાં હતાં. શ્રીમતી ચિલ્ટ- 
નની એ કફેપટાએઃ પર નજર પડી ને માશ ટ્ાટાવાળુ' ફેસ 

ઉપાડી તેમણે શ્રીમતી શેફ્ડને બૂમ પાડી કહ્યુ: #મે' 
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મારી 'રીકરી' પસ'& કરી લીધી છે !' શ્રીમતી શેક્ડે” ન્યારે 
સારો ફેાટો જયો ત્યારે તેમલે કલ્યુ' : “ડું' તમને આ જ 
છોકરીની વાત ફરતી હતા. એ જ છે ઓગણીસ વરસની.* 
શ્રીમવી ચિલ્ટન બોલ્યાં? “ગમે તેટલાં વરસની હેય, મને 
તો આ જ નેઈએ.' એમ બે!લતાં તેએ મને ભેટી પડયા 

હુતાં અને મતે કહેઃ “મે” તો તને ઝ'ટવી લીધી છે હૉ!” 
પછી તો એ તરત પોતાની મા પાસે ઊપડયા ને 'દીકરી'ને 
ફ્ેદિ બતાવ્યો ! શ્રી ચિલ્ટતની ઓફિસે પહાંચી જઇ 
મારા કટે ખતાવી પોતે કઈ રીતે પસ'દગી કરી છે તે 
ફઇ, મારે માટે તો ખરેખર અ! સદ્ભાગ્યની વાત હતી; 
જેતુ' નસીબ જેર કરતુ' હોય તેને જ પરદેશમાં ચે આવાં 
પ્રેમાળ માતાપિતા મળે 

સારા રૂમમાં જઈ મે" સામાન ખોલ્યો અને બધુ 
વ્યવસ્થિત કયું”. નાહીધેઓપદીતે નીચે ગઇ ત્યારે શ્રીમતી 
ચિલ્ટન (એમનુ બીન્ન' નામ બેટી એટલે હવેથી એમને 
માહે ખેઠી શબ્દ જ વાપરીશ અને શ્રી ચિલ્ટનનું' ખરું 

નામ છે વિલિયત ગડવીન, પણુ તેમતુ' ખીજ" નામ 
નેડ છે એટલે એમને પણુ નેડના નાસે જ ઓળખીશ્") 
ભેલીક્ેનમાં કોઇ પાસે મારાં વખાણુ કરતાં હતા 

અમેરિકનો માટે એ તદન સ્વાભાવિક છે. દરેક વાતમાં 
તેએ ગ્રેષ્ઠતાવાચક વિરેષણા જ વાપરે. ફ્રે'ત પૂરા 

હેરી અમે જેવા ઊભાં થવા જઈએ ત્યાં બારણાની 

ઘ'ય્ડી રણુકી, બેટીએ દરવાજે ખોલ્યો. એક પાંચેક વર્ષના 
છેરકરે; નડ? ઉભે: ડતે?. કેડેટ ૫૪૩૯થી હરેઃ, વેજ 

ન 
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બેટીને કછુ”: “મારે તમારા મહેમાનને જેવા છે. બેટી 
તેને અદર લઈ આવીઃ એ શરમાળ હતે, આંખા ઢાળેલી 
હતી, તેના હાથમાં એક કાચની બાટલી ઠતી. એ ખાટલી 

“પરરૂપેરી કાગળ વી*ટાળેલે। હેતે. તેમાં ત્રણેક ફેલો! હતાં. એ મતે 
આપીને બોલ્યો; “ચાલ"સ્ટનસાં તમારું સ્વાગત કરું છુ.' મે 
“કલુ” : 'શે'કચુ'' એટલે એકદમ ધીમા અને દખાચૈલા અવાજે 
“લેલકમ' બેલી ભાગી ગયો. 

આવડા મોટા ઘરમા માત્ર બેટી અને હુ ફતાં, રાત 

પડી ગઈ હતી. બેટીએ મારે માટે સુપ, ખાફેલા વટાણ્ા 

અને સેન્ડવીચ બનાવી જમવાના ટેબલ પર ગોઠનગ્યાં હતાં, 
અમારા બે ઉષરાંત ત્રોજી પણુ રકાખી ગોઠવી રાખી હતી 
હેજી સુધી નેડને મે' નૈયા નહોતા. અમે ખતે ચુપચાષ 
જમતાં હતાં ત્યાં જ બહાર મોટરના અવાજ સ'ભળાયો. 
બેરીએ કઉીી': “આ ક્ટફ્ટ અવાજ સ'ભળાય છે તે નેડનાં 

મોટરતેો છે.? અમે એટલામાં તે! ધડામ દઇને ખારણુ' 
ખોલાચુ* અને પડછ'દ શરીરવાળા, પણુ બેટી જેવા જ 
પ્રેમાળ દેખાતા શ્રી ચિલ્ટન અ'૯૨ આવ્યા. મારી સાથે 
હાથ મિલાવતા બોલ્યાઃ: “તુ' આવી તે અમને ખહું જ 
ગમ્યુ' છે, ખરેખર ખઠ્ું ગમ્યુ' છે.' 

પછી તે! એમણે મારે માટે ગેઠાવેલા કાયકમોની 
વાત માંડી. આમ તો! અસે એકસપરીમેન્ટસ" ડતાં એટલે 
અમારે કુટુ'મના સભ્ય થઇને રહેવાતુ' હતું, મહેમાનની 

જેમ અમને બધે ફેરવવા એ લોકે] ખ'ધાચેલા ન હતાં. 
ભને યજમાન કુટટુ'બાતે પણુ ખાસ કહેવામાં આવ્યુ 
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8 એ લોકેશિ ભમારા માટે કાય“કમો! ઘડવા નહીં', પણુ 
અમને કઈ રીતે રાખવા એનો ખરા આધાર યજમાન 
જુડુબ પર હતે1. અમારા જૂઘની સક વ્યક્તિતે તો યજમાને 
ચોાખ્મુ* કહી દીધું' ઢતુ: “અમને કહેવામાં આવ્યું છે કૅ 

અમારે તમારા બાન'દ માટે ખાસ કાયકમે1 ઘડવા નદી 
એટલે ડુ* તો એ પ્રમાદ જ વ્તી“શ.? અતે ખરેખર કેને 
આખો વખત ઘરમાં જ ગાળવાને રહેલે ! જ્યારે સારુ 
યજમાન-કૂટુબ ૧૨૬૨ના જાન્યુઆરી મહિનામાં જ ભારતમાં 
આવેલુ. તેએ! સુ'બઈ પણુ બે દિવસ રહયા હતા (પરતુ 
તે વખતે અમે મળ્યાં નહાતા અને અમારા મેમાથી અકૅને 

બ્યાલ નહોતો કે અમારી આમ સુલાકાત થશે) અટલે 
તેમને ક્રવાને-કેરવવાને! બહુ શાખ હતેઇ વળી તેએ 
કહેતા “હજારો માઈલ દ્ર આવીતે ઘરમાં બેસી રહેવુ 
કોતે ગમે? હુ જે તારે ઘરે આવુ' અને તું સને બડાર 
ન લઈ જા તો! મારુ શું થાય! પરદેશી તરીકે મનમાં 
ઊઠતી ઇચ્છાઓ હું જાણુ' છુ' અને એટલે જ મે' તારે માટે 
આ ભરચક કાર્યકમો! ગોઠવ્યા છે. આ ખધુ' તારે ફરવું 

જ એલુ* કઈ નથી. તતે જે ગમે તે કરજે. ' 
પછી તો! નેડે કહેવાતુ' શરૂ કયું”: “ તને મારી એ[ફ્ઞિ- 

સમાં કામ કરવું ગમરે ? રીપોર્ટરે। સાથે ખકાર જવાતું 
ગમશે? તને શહેરસભા ( સીટીકાઉન્સિલ ) અને રાન્ય- 
સભામા જવાતું ગમશે ? કોર્ટમાં જવુ' છે ? હોસ્પિટલ 
જેવી છે ? શ્રાપરેરાન નેવુ* છે? પારટી'ઓઆમાં જવુ છે? 
(અને બે-ત્રણુ ગોઠવેલી પાટી"“એ। જણાવી) રડિયે1 પર 
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ઇન્ટરવ્યુ આપવે! છે ? છાપામાં »"ઇ લખયું છે ?....' મારા 
આનદનો પાર ન શહ્યો. ઝે" કલુ: “મારાથી થઇ શકે 
એટલુ" બધુ” કરવુ' છે, પણુ થોડા દિવસ પછી. બે-ચાર 
દિવસ તો બસ આરામ કરવો છે.” 

પૃણુ ખીજે દિવસે ખાને! કાગળ ભાન્યો તેમા લખ્યું 
હતુંદ “આરામ તો સુ'બઇમાં આવીને જેટલે! કરવે! હરો 
તેટલે! થરો, ત્યાં આળસમાં સમય ન બગાડીશ. જેટલુ” 
નેવાય તેટલુ' જેજે, જેટલુ' ફ્રાય તેટલુ' ક્રજે, જેટલુ' 
શીખાય તેટલુ' શીખજે.' મારા મનમાં આ વસી ગથુ' અને 
સે' તરત બેઢીને કહયું: “મે આરામ કરી લીધે, હવે નમે 
જે ગે1ઠવ્યુ' હોય તે કરવા છું” તૈયાર ૩.” 

ખીજે દિવસે અમારા આખા જૂથે એયર રોન્કલીનને 
સળવા જવાતુ* હતુ. મેયર રિપખ્લીકન પાઢી“ના છે. આન દી. 
અને મળતાવડા સ્વભાવના હોવાને કારજ ઘણુ1 લોકપ્રિય 
છે. ત્યાં પણુ ટેલીવીઝનના માણુસો। અને ફેાટોગ્રાફરા હતા. 
અમને અધાને યાદગીરી માટે તેમણે બોલપોઈન્ટવાળી પેન 
આપી અતે વેસ્ટ વજિનિયાની એક ચોપડી આપી. એ ચોપડી 
પર એમના હસ્તાક્ષર પણુ આપ્યા. ત્યાંથી અમે ચાલ સ્ટનનુ' 

એરાડ્ડોમ નેતેવા ગયા. આપણા સુ'ખઈના એરાડ્રોમની સરખા- 
મણીમાં તો તે તદન સામાન્ય લાગ્યું, પર'તુ તેની વિશેષતા 
એ હતી કૅ ડુ'ગરાનાં શિખરો કાપીને તે ખતાવવામાં 
આવ્યુ' હતુ” આખું" વેસ્ટ વજિ”નિયા ડુ'ગરા, ખીણા તે 
નદી-નાળાંઓથી ભરપુર છે. ચારે ખાજી વનરાઈ છાયેલી 
નજરે પડે છે. આ ખધુ* બહુ જ સુર લાગતુ' હતું, પર'તુ 
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એ લોક કહેતાં: બરફ પડવાને શરૃ થાય તે પહેલાં વૃક્ષોનાં પાન ૨*ગ બદલે છે. કે।ઇ લાલ. કોઇ શુલાખી, કોઇ પીળા, કોઇ સોનેર વગેરે રંગનાં પાંદડાંથી કુદરત એર ખીલી ઊઠે છે.” ખરેખર ત્યાર તે ખૂખ જ સુ'દર લાગતુ* હરો. અત્યારે તો એ દૈવી કલાકારે પીછીમાં એક જ રગ લઈ કતકતે ભરી ટ્દીધુ* હતુ. તે વખતે તો જુદ્ધ જુદા ૨ગોના છાંટણાથી ચિત્ર હૈટલુ' સુ'દર લાગતુ” હશે તેની આપણે કલ્પના કરી શકીએ. 
એરાડોમ ઘણી ઊ'ચાઇએ હતુ, પરતુ તેની ચારે રફ ચોકી કરતા અડગ શિખરને કારણે જણે ખાઇમાં 

વિમાન ઊતરતુ" દેખાયુ. શ્રીમતી સેફડે* ગમારા સૌનુ” તરફ ધ્યાન એયુ. એમને સૂર એવે! હત્તો કે જાણે અમે વિમાન કેઈ દિવિસ જેયુ' ન હોય અને અમને બતાવતાં હે!ાય ! અમે એકખીનતને કહેવા લાગ્યાં: “ છેક સુ'બઇથી આટલે દૂર બોઈગમાં આવ્યા છીએ ને આ ડાકેથા ખતાવે છે !? પણુ અમે અસુક અમેરિકન _ રીતભાત શીખી ગયા હતા એટલે ક"ઇ ગમે-નત ગમે, પણુ મે!એ તો વખાણુ જ કરવાનાં ! 
ખીજે દિવસે બેટી સાથે હું' ફરવા નીકળી, અમે ઇન્ડિયન સોન્ડ જેયુ'” એ એક રેકરી હતી. તેની નીચે રેડ ઇન્ડિયનો મૃતરેહે.ને દાતા હતા. અત્યારે તો ત્યાં રેડ ઇંન્ડિયનોની વસતી પણુ નથી. પછી અસે સેન્ટ આલ્બન્ય નામનાં એક તાતા ગામમાંથી પસાર થયાં. ત્યાં જૂની 



અમેશ્કાનાં અનુભવયાત્રા -૪૫- 

ઢબના ખગલાએ હતા. આખા ગાસમાં અમને એક 
માણુશ પણુ ન દેખાચેો. કોઇ જાતની કયાંય પ્રરૃત્તિ પણુ 

નહી! ત્યાંના લોકો એને “ ઊંઘતા ગામ તરીકે એળખએે 
છે. લે.કે! ગામ છોડીને ચાલ્યા જાય ને ગામ જેવુ' ઉજજડ 
ખની જાય, ન ગમે તેવી શાંતિ છવાઈ જાય એવુ' એ 
લાયતુ' હતુ. ત્યાર પછી અમે સોરગન ગ્યુઝિયમ ન્ેયું 
નેવુ' વષની ઉમરના શ્રી મોરગન અને એ'શી-પ'મ્યાશી 
વષ'નાં શ્રીમતી મોરરગન, ગાસથી ટ્ર ટૂર જ'ગલની ઝાડીમાં 
લાકડાના એક ખખડધજ ઘરમા રહે છે. એમના કરતાંચે 
મોટી ઉ'મરતુ' એમનુ' ઘર છે! શ્રી મોરગનને પ્રાણીઓ 

અતે પક્ષીઓને શિકાર કરવાને! શે!ઃખ છે. એસણેુ મારેલા 
પ્રાણીપક્ષીમાં મસાલે! ભરી આ મ્યુઝિયમ બનાવ્યુ છે 
આલે દ્ર જે કોઈ તેવા આવે અને ત્યાં રાખેલી દાનપેઢીમા 
જે કોઇ પૈસા નાખે તો એ જ તેમની કમાણી આટલી ઉમર 
થયા છતાં તેમતો ઉત્સાહ તો એવે! હતે! કે હજીયે જે કોઈ 

તેમને સાધને! આપે તે! શિકાર કરવા નીકળી પડે! બેટીએ 
કલુ” : “વેસ્ટ વજિ”નિયાની વિશિષ્ટતા ધરાવતું, જગત સાથે 
કોઇ પ્રકારને! સ'પક ન રાખતા માત્ર ભૂતકાળમાં જ જીવતુ' 

આ ૬પતી છે. 

ખરેખર તો ત્યાં ખાસ કઇ નનેવાતુ નહોતુ, પરતુ 

અસેચિકાસાં એક બાજુ ન્યાં અવકાશયાત્રીઓના ઉડ્યન 
થાય છે ત્યાં ખીજી ખાજી ભૂતકાળમાં જીવતા આવા લેકે! 

પણુ તસે છે. ગ્રે ્ફેખર દેવા જેવો અતભવ હતો. 

કૂ 



પ્ : વધુ અતૃભવ 

ભે્ટીનો ધમષ ખિસ્તી છે અને તેમનુ ચર્ચ (દેવળ) 

પ્રેસ્બેટેરિયત ચર્ચના નામથી ઓળખાય છે. દર ૧વિવારે 
એમના ચર્ચમાં પદરી ઉપદેશ આપે અને આખા ગામતા 
પ્રોસ્બેડેરિયત લે!કે! ત્યા ભેમા થાય. હું" પણુ એક રવિવારે 
ખેઢી સાથે ત્યાં ગઈ. આ ચર્ચમાં જવાનો મારા માટે આ 
પછેલષેપ જ પ્રસ:ગ હતો. સોએ જાતજાતની હેટથી માધાં 
હાફયાં હતાં. મે' બેટરીને પૂછયું: “માર રુ' ફરવુ'1' 

એમણે કહ્યુઃ 'તારે મથું ઢાંકવાની જરૃર નથી. બેટીનાં 
ખા-માપુછી ત્યાં બેડા હતાં. ડુ' એમની નાજીમાં જઇને 
સસી ગઈ. અમારા સૌની બેઠક સામેના મેજના ખાતાંએ માં 
પ્રાથ્તાઓનુઃ સુસ્તક, એક છાપેલી પત્રિકા અને એક કાર્ડ 
પડયાં હતાં. કાડૅ” ઉપર લાલ રગની રીબીન ટાંચણીથી 

ભરાવેલી હતી. કાર્ડ પર લખેલું હતું? “જે તમે મહે- 
માત છો તો આ રીબીન તમારા ખભા પર લગાવે! જેથી 
પરે સપક ખડેષ્નઝલી જર્ની સક સિ? એ હરણ 



અમેરિકાતી અનુભયાત્રા જુછ 

રીબીન લગાવી રીધી. પત્રિકામાં તે દિવસનો કાયષકંમ 
લખ્યો હતે, સુસ્તકમાં જે પ્રાર્થ્નાએ હતી, તેમાંની ત્રણુ 
તે વખતે ગાવાની હતી. «ત્યાર કરાર્થ્ના ગાવાની હોય 
ત્યારે સોએ ઊભા થવાનુ અને એક સાથે ગાવાતુ. 

ચર્ચતુ' વાધવ'દ અત્તે ગાયકઇ'ઘધ પણ્ હતુ. વાજિ”- 

ત્રામાં તો માત્ર સરગન હત્તુ. એરગન દરેક 
ચર્ચતુ' ખાસ વાતર હોય છે. પ્રાતાના સૂર અત્ય'ત 

મધુર હતા, પ્રાર્થના પણુ સરસ અને સરળા હતી. તેના 

ધાર્સિક તત્તતતે બાજુએ મૂકી દઇએ તે ચે એક કાવ્ય 
તરીકે પણુ સ્વત'્ર અસ્તિત્વ ધરાવે એવી તે ભાવવાહી 
હતી. આપણા ક્ઇગ્વેદની કચાએ અને આ પ્રાશનતાએઓતા ? 
સૂક્ષ્મ ભાવ વચ્ચે મને ખહું ફેર ન દેખાચે.. બનેમા 
અત્તાત શકિતની મહત્તા સમક્ષ શિશ ઝુકાવવાર્તું હતુ. 
ખોકપોાટમાં એક રવિવારે હુ કૈથો!ાલિક ચચ્ષ્માં 
ગઈ હતી, પણુ એમાં વિધિતુ પ્રમાણુ એટલુ' હતુ 
કહ્ઠે મતે કશી સમજ જ પડી નહોતી. આ ચના વિધિમાં 
માત્ર પ્રાથ્નાએ હતી એટલે ડું તેમા સહેલાઈથી ભાગ 
લઈ રાહી. લગભગ પોણા કલાકે ખધુ' પૂરુ' થયુ અમે 

જેવા ઊભા થયાં કે અમારી આસપાસ ટોજી એકઠુ ચઈ 
ગયુ. ચર્ચમાં આવનારાઓમાં નેવુ' ટકા હલ્લા વૃદ્ધો અને 
એમાં ચે તેવું ટકા વૃષ્ધાએ ! પછી તો! કેઈ સારા” વાળ 

પકડે, કોઈ પાટલી ખેસવી ચપલ જીએ, કોઈ ચાંલ્લાને 
અરે અને “ખૂખ સુ'૯ર--ખૂબ સુદર...” બેડલ્યાં કરે. બેટીના 

આ તે મને ભેટીને જ ચાલ્યાં કરે અને સોને કહેતાં 
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જાય, “ ચારી દીકરીની રીઠરી છે. ઈન્ડિયાથી આવી છે. 

બહાર સુલાકાનીએ માટેનો એક ચોપડો હતો એમાં સારે 
સહી કરવાની હતી અને મારું સરનાસઝુ લખવાનુ કતું" 
એમત્રા લખવાનુ" પૂરુ" થચુ' ત્યા તો જે પાદરી ઉપદેશ 
આપતા હતા તે ખહાર માવ્યા. તેએ અદયાર સુધી એક 

પણુ હિ'દીને મળ્યા નત હતા, એમણે મારી સાથે ફ્રેહો- 
પડાન્યો, તેમના દીકરાને બોલાવી તેની સાથે પણુ ફ્રોટો 

પડાવ્યો. તે દિવસે સાજે ચ તરફથી એક સ'મેલત હતુ, 

ભેવું' નામ હતુ', “ય'ગ એડલ્ટ ગેધરી'ગ' પરતુ સમિત્તિના 
કાર્યકર ભાઈબહેનો! સિવાય ખધાં નાનાં જ હતાં ત્યાં ત્રણુ 
પાદરીએ આવ્યા હતા. તેમાંતા એક પાદરીનુ નામ હતુ' 
શ્રી પોલ અને તેમના પત્નીતુ' નામ ડેતુ' શ્રીમતો મેરી. 
તેએ મિશતરીએની સસ્થા તરફથી ષ્રાઝિલ જતા હતાં. 
એ પણેલાં તએ પાંચ વષષ કોગો હતા. એમણે ડૉગાની 
વાતો દરી. મારી એઆળ'ખાણુ દમામથી અપાઇ, ત્યારમાદ 
ખધાએે થોડા નાસ્તો કર્ચો અને પાદરીએ મારી સાથે 
ધર્મની વાતે! કરવા લાગ્યા. જૈન ધમષ વિશે તેએ કાઈ 
જ જાણતા ન હતા. હુ તેમતે એ વિરો થોડું કડી શકી 
તેથી મને આનદ થયો પરતુ તેમને તો ઝુખ્ય રગ હતે 
ખ્રિસ્તી ધર્મમા,, ભારતમાં તેને! ફેલાવે કેવો છે, પ્રચાર 
થાય છે કે નહી', લોકોને એ ધમ પ્રત્યે માન છે કે કેમ 
વગેરે પ્રશ્નો તેમણે પૂછયા 

એ અઠેવાડિયુ' તો ખૂક્ર ધમાલમાં થયુ" હતુ, ખીજે 
દિવસે હુ' બેઢીનાં બહેનપણી શ્રીમતી સેકનીલ સાથે વેસ્ટ 
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વજિનિયાં સ્ટેટ કેલેજમાં ગઈ હતી” એ કોલેજ ચાલ" 
સ્ટનની પશ્ચિમે દશ માઇલ ડ્ર કનાવા જિલ્લામાં આવેલી 
છે. તે ૧૯૫૪ સુધી માત્ર નીગ્રો વિધયાથી'ઓ માટે હતી. 

૧૯૫૪ માં કયારે ગોરાએને દાખલ કરવામાં આન્યા ત્યારે 
નીઞો વિધયાથી“ઓએ તેમને ઘણી સ્વાભાવિકતાથી સ્વીકારી 
લીધા હતા. મિસિસિપી સુનિવર્સિટી જેવુ' ધાંધલ ને દેખાવો 
નીગ્રો વિદ્યાથી'ઓઆએ કર્યા નહોતા, જે કે ગોરાઓને એવું 

ખધુ' થવાને] ડર હત્તો ખરા, અત્યારે લગશગ અર્ધા ઉપરાંત 
1વદ્યાથી"એ ગોરા છે, પ્રાધ્યાપકોને! સૈટેો ભાગ નીગેો છે. 

કોલેજની માહિતી આપતુ' એક પરિપત્ર મને આપવામાં 
આવ્યુ' હૅછુ' અને એમાં નીગ્રો-ગોરા વચ્ચે કેવી મૈત્રી થઈ 
ગઇ છે, વગેરે જણાવ્યુ” હતુ, પરતુ મને તે એલુ' ખાસ 
કંઇ રેખાયુ' નહી*. મે' એ કોલેજમાં ત્રણ વર્ગો ભર્યા હંત 
ત્રણુમાંથી બે વગષ્સાં નીત્રાો અને ગોરા વિદ્યાથી'એ 
સાથે નેતા બેઠા, ડ્યાર પછી શ્રીમતી મેકનીલે મને 
ત્યાંના કાફ્ટેસ્યામાં જમવા લઈ ગયા. કાર્રેટે- 
રિયામાં જતા રસ્તામાં હોશ્ટેલનુ' એક સકાન આવ્યુ. 

એમાં બધા નીગ્રો જ હતા. ખહાર પણુ માત્ર નીગ્રો વિધા 

શૂ'એપ અને વિષયાચ્શ્નીએ ટોળે વળીને ઊભાં હતા. મે' 

શ્રોમતી [મેકનીલને પૂછયું”: ' આ શેોસ્ટેલ માત્ર નીગ્રાની 

છે?? તેમણે કલુ : “છે તો નહી, પરતુ અહી' ખધા 
નીગ્રો જ રહે છે,? આમ તેએ સાથે હોવા છતાં જુદાં 

હેતા, ચાલજસ્ટનની મધ્યમાં કતાવા નરીતે કિતારે મેપરિસિ 
હાવે" નામની સોટી કોલેજ આવેલી છે. એ ખાનગી સસ્થા- 
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દ્રારા ચાલે છે. તેમાં' માત્ર ગોરાએતે દાખલ કરવામાં આવે 
છે. શ્રી ચિલ્ટન કહેતા હતા કે થોડા સમય પહેલાં એમાં 
નીગ્રોતે દાખલ કરવાને] હકમ બહાર પડી ગયો છે. એક 
દિવસ ટેલિવિઝત પર સે' સમાચાર «યા. તેમાં સેન્ટ ન્યોજિ- 
યાનામાં અચાતક એફ દિવસ નીચે સાટે તરવાનતા “સુલ,? લાય- 
એરી વગેરે ખ'ધ કરી દેવામાં આવ્યાં હતાં, વળી નીચે » દર 
ઘૂસી ન જાય તેની તકેદારી રાખવા ત્યાં ભરેલી પિસ્તોલે 
ચાલીસેો। ઊભા હતા, ચાર્લસ્ટતમાં પણ નીગ્રે લેકે.તાં 
રહેઠાણ અને ગોરાએનાં રહેઠાણુ જીદા જીદા લત્તામાં હતાં, 
સને તે! એવે! ખ્યાલ હેતો કે માનવ-સ્વત'ત્રતાતુ” પૂજક 
અતે પ્રગતિશીલ અસેરિકા હવે નીત્રો અતે ગોરાની પ“ચાત 
નહી' કરતું હોય, પરતુ એક કુટુ'ભમાં આટલે સમય 
રહેવાથી મતે ખબર પડી કે નીષો કયાં છે ને ગોરાઓ 
કયાં છે! ખીજી કોલેનેમાં પ્રવેશપત્ર ભર્તી વખતે પોતે 
નીચો છે કે ગોરા તે'પણુ જણાવવુ' પડે છે, જ્યારે સ્ટેટ 

કૉલેજમાં વિવાર્થીએના રગ ન નેતા તેમની આવડત 
પ્પાનમાં લઈ પ્રવેશ “અપાય છે. 

ચાર્જસ્ટનમાં દરકને ત્યાં ઘરકામ કરવા થોડા 

કલાક મણે પણુ જે મદદનીશ (તેએ લોકર શાખ્દ 

ન વાપરતાં હ'મેશાં “હેલ્પર' શખ્ટ વાપરે છે) 
આવતા તેમાં પચાલુ ટકા નીતરે જ હતા, ન્યૂચેરટમાં 
જોઇને આવી જાતિ સ્નેવાની ફુરસદ નથી રહેતી એટલે-ત્યાં 
તેઃ શેરા પણ્ હેલ્પર હતા, પર'ઝુ ચાર્લસ્ટનસાં મે" જેઝુ' 
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કે આ “હેલ્પર' પ્રત્યે નૌને તામણી ઘણી હોય છે. અમારે 
ત્યા છે નીગ્રો બહેન સઆવતા હતા તેમનું” નામ શ્રીમતી 
રુથ હતુ'. બહુ જ માયાછી હત્તા અને થ્ીમતી ચિ-ટનત 
તેમતુ માન પણુ ખટ ગખતા હતા. એક દિવસ હું માગ 
રૂમમા સૂત્તી સૂતી છાપુ વાંચતી હતી ત્યા બેટી આવ્યા, 

એમનુ' મોડુ લાલ લાલ થઈ ગયુ હતુ, આખેોમાં આસુ 
ઘગી આવ્યાં હેતા ઠુ'સેગ સ્મિત વેરતા બેટીને આજે શુ” 
થયુ ? પણુ ત્યાં જ એ બોલ્યા # “વર્ષા, માતે ઘરે જે હેલ્પર 

છે ને, તેને ડેન્મર થયું છે અને ગેકટર કલ્યુ છે કે તે 
સાજી નહી થઇ શકે! હવે તે મરી જશે' અને એ 
કસકે ધમકે રડી પડયાં, “હૈત્પર' સાથે પણુ કૅટલી માયા 
બ'ધાઈ «તય છે! રુથને ઘરમાં જે કરવું હોય તે કરવાની 

છુઢ રેક્િજિરિટર સોવી એમને જે ગમે તે ખાવાની છૂટ. 

બેરીના બાસુજી મારે માટે ચોકલેટના ડબે લાવ્યા હતા, 
સે એ ડગખ્ા! રનેડામા રાખ્યે! હતો એક દિવર નેડે 

મ્પહ્ધાર્થી આવીને એ ડખ્ઝા ખોવ્યો ને અ“દરથી એફ 

ચોકલેટ ઉપાડી. બેટીએ ટછ્યું: “એ વર્ષાની છે.' અને 
નેડે મૂકી ટીધી સદભાગ્યે હુ' ત્યા” હતી એટલે મે' 
આચશ્રડ કરી ન્ડન ખવડાવી. પછી તો એ લેકે પોતની 

કળે ખાવા લઈ-યા રુથને પણુ જયા?” ઈચ્છા થાય ત્યારે તે 

એ ખોલીને ખાઈ લેતી કોઇથી એને કઇ કહેવા4 નહી, 

અને એ સાઝ જ હતું. નીગો અતે ગોરા વચ્ચે આવો 
કાગણીનેદ સ'બપ તેઈ ભતે ખૂબ આનદ થચેદ અમે સૌ 
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રુઘતુ' વડીલ જેવુ'જ માન રાખતાં હતાં. 

તે દિવસે સાંજે હુ “સીટી છોલ'માં ગઈ હતી. 

નમારા લત્તાતા પ્રતિનિષિ શ્રીમવી વેન્ડરવિલ્ટ મતે ત્યાં 
લઈ ગય॥ છ્તાં. તે દિવસે રાહેર સામતિતી બેઠક હતો. 
અમે દસેક મિનિટ વહેલા પહોચ્યા હતાં એટલે શ્રીમતી 
વેન્ડરવિલ્ટે મને મેયર રોન્કલીન સાથે ઓળખાણુ કરાવી. 
તેમણે તરત કહ્યું : “હુ એમને એળખુ' છુ, અમે અગાઉ 

મળ્યા હતાં !' શહેરના વ્યવસ્થાપક, પોલીસ કેપ્ટન, સીટી 
કલા ભતે ખીન્ત અનેક પ્રતિનિધિઓને હું" મળી, ખરખર 
આઠ વાગે સો પોતપોતાની ખુરશી પર બેસી ગયાં. શહે- 
રના પાદરીએ પ્રાથથના કરી. પછી હાજરી સુરાઈ. ત્યારખાદ 
સેયર શેન્ડલીન ઊભા થયા અને સૌને મારી એ.ળખાણુ 
આપ્યા ખાદ બોલ્યા: “ચાર્લસ્ટન વતી હું” તમારુ સ્વાગત 
કરું છુ. તસે ઊભા થશે।!?' હુ' ઊભી થઈ. અને બધા 

પ્રતિનિધિએ ઊભા થયાં, પખ્લિક ગેલેરીમા બેહૅકા પુરુષો 
ઊભા થયા અને તાળીએ પાડી સારં સ્વાગત કુ. હ 

પણુ કૅેચાકની પ્રતિતિધિ હોઉ, મે' કોઇ મો!ટું' કામ કર્યુ” 
હોય ને સોમને માન આપતાં હોય એવુ* મને લાગવા 
માંડયુ' ! પછી તો! કામકાજ શરૂ થયુ. કૂરિયાદો વ'ચાવા 

લાગી. સોાથાભાગની ફકૂરિયાદો રસ્તા પરતા ખદકામ 
વિરોની જ હતી. સ!ડાઆઠે સારે નીચે જઈ ખબેટીને મળ- 

વાનુ' હતુ' એટલે શ્રીમતી વેન્ડરવિલ્ટની રત * લઇ દુ" 
ઊભી થઇ. એ વખતે શણૅરના ન્યવસ્થાપક એક કૂરિયાદ- 
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વાંચતા હતા. આખા ખ'ડમાં રાંતિ હતી. હું' ખિલ્લીપગે 
ચાલવા લાગી. દરવાનત સુધી પહોંચી ત્યાં અવાજ આવ્યો : 

શુડુબાય. પાછળ કરી જેયુ' તો મેયર શેન્કલીત હાથ 
ઊચા કરી મને 'ગુડખાય' કહે-1 હતા! એકદમ આન'દમાં 

આવી જઇ સે' પણુ કલુ”: “શુડમાય' અને હું નીચે 
ભાવી. બેટીની મોટર મને કયાંય દેખાઇ નહી' એટલે 
હું' રાહ નોતી ઊભી રહી. ત્યાં એક ખણેન્ પાંચ- 
સાત વર્ષનાં બે બાળકોને લઇને ત્યાંથી પસાર થયાં. મતે * 

જોઇને બોલ્યાં : “ મે' તમારા જૂથનો ફેટેો છાપામાં જેયો 
હેતો. આખા ન્ૂથમાં મને તુ' સૌથી વધુ ગમી. ( પણુ 
આવુ* તો અસે રાજ સાંભળતાં હતાં, ત્યાં તો જે મળે 
તેને એમ જ કકૅવાતુ કે તુ' સૌથી સુ'૨ છે!) મારાં 

ખળકેાને તમને સળવાની બડ જ ઈચ્છા છે.? સે' કલુ: 

જપમી એગસ્ટ અમારી સ્વાત'ત્ય દિન છે. અસે સેન્ટ સ્ેખ્સ 

પેરિશ કઢાઉસમાં એક નાતે! કાયકમ આપી એ દિવસ 

ઊજવવાના છીએ. તમે સો જરૂર આવને !? ત્યાં જ બેટીને! 

અવાજ સ'ભળાચેઃ અને ડું પેલાં ખહેનથી છૂટી પડી. 

ખેઢઠી અને હુ “ મેખી શાવર'માં જતાં હત્તાં. ડૅથી 

રીધમને ઘેર જવાનુ* હતુ. કૅથી નેડની ઓફિસમાં કામ 
કરે છે. આપણે જેને સીસ'ત કહીએ છીએ તેતે તેએ! 

#ખછેબી-શાવર? કહે છે. કેથી સગર્ભા હતી. આપણે ત્યાં 
થનાર માતોને સૌ શણગાર, ન્તતજાતની ભેટસોગરદો આપે 
જ્યારે આમાં કેથીતે તો] કઈ નહીં પણુ તેની ખહેનપણીએ 
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આવે અતે થતા૨ ભાળક માટે ભેટસોગરે લાવે. એ ભેટમાં 

ઘરને શણુગારવાનુ કે રસેાયામાં ઉપચોગી થાય એવુ* કઇ 
નહી* પણ ભ્રખઊાં, બાળે;તિક, રજાઈ, રગ્નકયાં, મોજા વગેરે 

હતુ. સૌએ પોતપે તાની વસ્તુ આવતાંની સાથે ખ જુમાં 
પડેલા એક ટેબલ પર મૂકવાની. પછી ૨મત ઢમાય. એ 
રમતે! થનાર ખાળક અને તેના માતાપિતાની મત્તકની જ 
હોય. ત્યાર પછી કેથીની પાસે ભેટતા ખડકલાવાળું' ટેબલ 
મૂકવામાં આવ્યુ. કેથીએ એક પછી એક ભેટ ખોલવાની, 
જેની ભેટ પહેલી ખૂલે તેતે કેથી તરફથી એક ભેટ મળે, 
જેની ભેટ સાતમી ખૂથે તેતે વિશે એવી મજાક ઘાય કૅ 
આવતે વષે તેને ઘરે * બેખીશાવર? થરો! અને જેની 
છેલ્લી ખૂલે તેને પણુ કૅથી બેટ ખાપે. મારી ભેટ પાડેલી 
ખૂલી હતી. નેડની સેકેટરી જેયસની ભેટ સાતમી ખૂલી 
હતી, આ ભેટમાં પણ એવુ કૅ જે ગ્ુજાખી ભેટ લાવ્યું 
હોય તે ખેબી થાય એમ ઇચ્છે છે અને જે ભૂરી ભેટ 

લાવ્યુ' હોપ તે બાબા ઘાય એમ ઈચ્છે છે. મારી ભેટ 
ગુલખી હતી ( અને નેડતોા! કાગળ આવ્યે! હતો તેશઇ 
લખ્યુ હતુ' કે કેથીસે બેખી આવી છે! ) કેથી સક પછી 
એક ખોલે અને પયાર ફરે, સૌ નેઇને ખોલે? “ અહાહા 1 
ફેટલુ' સુદર | કેટલુ' ઉપચેગી 1....? ત્યારભાદ ખાળક માટે 
કેક ફપાચ અને સૌએ કેટ ખાવાની તે શરબત પીવાનુ”, 
આપ તેમ ગપાતા સારી જટા પડવાનુ'. 

ખાજે દિવસે ગાર તેડની એક્સ જેવા જવાનુ 



દ, અખબારી કચેરી 

સવાર સાડાદસ વાગે થ્ી ચિલ્ટત ઓક્િસે 
જવા તેયાર થયા, હું પણુ તૈયાર થઇ અને અસે 
જૂટકફ્ટ'માં બેસી શહૅરતા સુખ્ય રસ્તા પર આવેલી 
ચાર્ઈસ્ટત ગૈઝેટની એફિસમ્માં આવ્યાં. ત્યાં મોટર 
જલી રાખવાનાં સ્થળે એાફ્િસમાં કામ કરનારના 
દરજજા પર આપારિત છે. નેડ માલિક હોવાથી ત્તેમની 
શટર ઊભી રાખવાની જગ્યા એક્સિના મકાનની બાજુમાં 

જ હતી. ફેાટોગ્રાફ્રની જગ્યા પણુ બાજુમાં જ, કારણુ કૈ 

તેને મોટરની અચાનક જરર પડે. પરતુ સાધારણુ રીપો- 
ટર હોય તે તેની જગ્યા આક્સિથી એકાદ-બે ફર્લા'ગ 
દૂર હોય. 

ચારૈક માળતુ' અ મકાન હતું. સુખ્ય રસ્તા પરથી 

દાખલ થઈએ તે! પડેલા જાહેરખબર વિભાગ આવે. બીજે 

માળે લિક્ટની એક ખાજુ “ચાર્જ્સ્ટત ગેઝેટ'ની એક્સિસ 
અતે બીજી ખાજ્ુ “ડેઇલી મેલ'ની એઓક્સિ. “ગેઝેઃ' સવારતુ' 



અમેરિકાની અતુભવયાત્રા પ૭ 

છાસુ' છે. ચાલ્સ્ટન આખામાં માત્ર આ બે જ દૈનિક 
વર્તમાનપત્રો છે. એમાં ગેઝેટ સવારતુ' હોવાથી આખા 
શજ્યમા તેને! ફેલાવો સૌથી વધુ હોય તે સ્વાભાવિક છે. 
આ બે પતની માલિકી જુટી અને ત'ત્રીવિભાગ જીરે, 
બાકીના ખંધા એટલે કે ધધાદારી વિભાગો સાથે ! છપાય 
પણુ એક જ મશીન પર અને ખૂખીની વાત એ છે કે ૬૨ 
શવિવારે તેઓ “ચાલષસ્ટન ગેઝેટ-મેલ' નામનું સાધે છાપુ* 
કાઢે અતે તે સવારતનુ' હોય | આમ જુએા તો! “ગેઝેટ 
રેમોાકેટ પક્ષતરપ્રી છે અને “મેલ' રિષખ્લીકતતરક્દી છે, પરતુ 
રૃવિવાશના તેમના અગ્રલેખ તટચથ છાય “ગેઝેટ' દર૨ોજ 
૧ર પાતાતુ' નીકળે છે. છેત્ક્રં ચાર પાનાં માત્ર કાર્ટટનના 
અતે આગળનાં સમાચારના પાનામાં મોટાભાગની તે! જાણહેર- 

ખમરજ. સમાચારોમાં પણુ વધુ સમાચારા ચાર્લસ્ટતની 
સામાજિક ખાજુનાં, કોનાં લગ્ન થયા; કૅ!તુ' સગ્પણુ થયુ 

અને કેતે ઘરે બાળક આવ્યુ' એ પત્રનું સુખ્ય આટષ*ણુ, 

શવિવારે એમદે જાતનતતના લેખ અને વિભાગે। આવે છે, 
તેડની સેકેટરી નતેયસ અને ત્યાના સરક્યુલેશન 

મેનેજર ગ્રાથે મે" આખુ* મકાન ન્યુ. ચિત્ર, કાર્ટૂન, ફેટો- 
ગ્રાકી ખ્લેક, રેડિચે[ફ્ોટો, ન્નહેરખબર વ્યવસ્થા, સરકયુ- 

લેશન વગેરે વિભાગે! નયા. છેક ઉપલ્ષે માળે કમ્પાઝનેા 

વિશ્ઞાગ હતે. ત્યા ટાઇંપે! છૂટા ન હતા પરતુ લાઇનો 

ટાઈપ મશીન પર ખછુ' યતુ' હતુ સીસાતા બીખા ૯ળાતાં 
હતાં, પ્રફા તપાસાતા હતાં અને ત્યાંથી પાઢા પર સરફતાં 



પૃટ ભખબારી કચેરી 

ખીખાં છેક નીચે આવેલા મશીનના વિભાગમાં પહોંચતાં 

હતાં. મશીન પણુ જગી હતુ“. કલાકની ૪૦,૦૦૦ મત્તા 

છપાતી હતી. છપાતી પ્રત્તેપ તારના પાટ્રાએ પર સરકતી 

નીચેના વિભાગમાં આવતી હતી. તેની દસ દસની ઢગ* 

લીએ થતી હતી. મશીનથી તેનાં પેકેટ વળાતાં હતાં અને 
અકર ઊભેલા કે્જિયાએતે આપવામાં આવતાં હતાં. કાગ- 
ળાતા રીમૃતેપ ભડાર તો જ'ગી હતે. આમાંતુ' ઘર્ણ ખધુ' 
નેયસે પણ નેયુ' ન હેતુ એટલે અમને બ'નેતે ફાયર 

થયે1. બધુ' નેઈઇને હું નેડની કે[બનમાં ગઈ ત્યારે એમણે 
જભેન મોરગન નામના એક રીપોરટરને બોલાન્યા અને મારી 
સાથે એાળખાણ કરાવી, તેએ સસાચારો કઈ રીતે એકઠા 
કરે છે તે નવા મારે એસની સાથે જવાતુ' હતુ. એાક્રિ- 
સમાંથી નીકળીને અમે નાકા પર આવેલી પ્રેસકલેબમાં 
ગયાં. એ કલબ્ર આ વર્તમાનપતે(નાં માણુસો માટે હતી. 
નેઠ પણુ ૬રરેજ ત્યાં જ જમતા હતા. એમાં દાખલ થવા 

માટે પ્રેશકાર્ડ બતાવવું જરૂરી હેય છે. મારી પાસે એ 
વખતે તે. પ્રેસકાર્ટ નહે'તુ, પણુ મારો ભારતીય પરેરવેશ 
ખે કાર્ડનુ' કામ ઝરતો હત્તો 1 જો ફે ખીજે જ દિવસે નેડે 

સને મારે ફેાટો લગાવેલું પ્રેસાર્ડ આપ્યુ” અતે આમ 

મને જ્યાં જવુ* હો્ય ત્યાં જવાની સત્તાવાર છૃઢ મળી, 

પરતુ મારે તે બતાવવાને! શ્પવસર કયાંય આવ્યો નહી. 

પ્રેસટલબ આલીશાન હતી: પીરસના૨ અહેને1 નસ 

અત્તે ચપળ હતી, ખાવાતુ* પણુ ઉત્તમ પકારતુ' હુ. 



અસેરેકાનાં અતુભવયાત્રા પટ 

મારે તો ખારેલાં શાકભાજી અને ફળો ખાવાતાં હતી. 
શ્રી મોરગને પણુ એવુ જ ખાધુ. ત્યાંથી અમે કેપીટોલમાં 
ગયાં. વાશિન્ગ્:સાં આવેલા કેપીટોલની અતુટેતિ જેવું જ 
એ હતુ. સરફારી કચેરીએ એ ઇમારતમાં આવેલી છે. 
પણેલાં બે છૂટાં ગ્રકાતે] હત), પરુ એ નતા પડયા 
એટલે બ*નેને જડતું આ કેપીટલ રચાયું. ૧૯૩૨માં એ 
પુરુ થથુ' અને તેનો ખચ ૧,૦૦ ૦૦૦ ડોલર આવ્યો. હતે. 

આજના ભાવતાલ નેતા ૧૮,૦૦,૦૦૦ ડોલરથી એછામાં પતે 
નહી* એમ શ્રી મોરગને મને કહ્યું. એમા વરમોન્ટ રાજ્યના 
આરસના પથ્થરો છે યુરાપમાંથી પણુ આરસ લાવવામાં 
આવ્યો છે. કાગ્યનાં મોટા જુમ્મરા-હજાર હજાર ટુકડાએ 
ગોઠવીતે બનાવેલા ઝુમ્મરા કેપીટેલલની શે।ભાસાં વધારા 
કરે છે. કૈપીમલમાં દાખલ થતાં જ બ'ને બાજીની દીવાલ 

પ૨ ગવન*રાના ત્તેલચિત્રો લગાવેલા છે. ગવન્ૂરનો ખાસ 

રગ ઝાખો ભૂરો કહેવાય છે એટલે એમની કચેરીની 
રીવાલે( પર એવે! રગ હતો. બીજી કઇ કચેરીમાં એ 
રગ લગાવી ન શકાય. સેપલનુ' પાન અને રણાડોડેન્ડોનનાં 
કૂલ એ રાજયની વિશેષતા છે. ગવનરતા ખ'ડમાં અને 
કેપીટોલમાં અનેક સ્થળે અ પાન અને ફૂલની કોતરણી 
નવા મળી. પચાસ ટનના વજનવાળા કોતરણી કરેલા 

કાંસાના દરવાન જેયા. કૅપીટોલની અ'દરતી ચેષ્ખરો 

જેડ! ઝે ૬ર 20૪4? 2૧% ૪ર કણ ખટતે] હત્તાં. 

સામેની દીવાલ પર એક બો હતુ' અતે તેના પર દરેકનાં 



૬૦ અખબારી કચેરી 
નામો! હતાં, નામની આગળ લાલ અને લીલી “તાઇ, 
શતી. મત લાઈટથી અપાતા હતા. સભ્ય પોતાની જ્ગ્યા 
પરથી જે ખટન દમાવે એ પ્રમાણે લાઇટ થાય. એક ચોાથુ' 
ઝસટન પણુ પંતુ. સભ્યની જ્યારે કઇક બોલવાની ઇચ્છા 
હોય ત્યારે તેણે તે બટન દબાવવાનતુ' જેથી માઇકની 
વ્યવસ્થા કરતારતે એના ટેભલ પરના માઈઠને ચાલુ કર- 
વાની સમજ પડે. ફેપીટોલના ગાઇડનુ' નામ હંતુ' માઈક. 
૧૮ વષનો છોકરા હતો. પણુ શુ કડકડાટ બોલ્ચે જતો હત્તો | આમ તો! તે સ્કૂલમાં ભણુતો હતે! પણુ ઉતાળાની 
રજામાં અહીં' ગાઇડની તે।કરી કરતે હતે. રેક સાલ, આંકડાએ, નામો! બધુ, .૧૨ચ શ્વાસ પણુ લીધા વિના ઝપાટાખ'ધ ખોલી નાખતો હતે. 

એક ચેમ્બરમાં તે અમને ઝુમ્મર વિષે કહેતે! હતો 
ત્યાં શ્રી મોરગતના ખિસ્સામાં ઘટડી વાગી. એમણે એક બેટરી જેવુ" ખડાર કાઢ્યુ' અને બટન દખાવીને ઘ ટડી ખ'ધ કરી. એ વખતે બીજા પણુ સુલાકાતીએા ત્યાં આવેલાં હતાં. બધાં આશ્ચર્યથી શ્રી મારગત સામી જેઈ રહયાં. એ સાધનતુ* તામ “ભેલબોય.'. જ્યારે આ મમરની ઘ'ટડી વાગે ત્યાર તેમની કચેરીમાં તેમવું, કામ છે, એમ સ'રેશૈ। મળ્યો! કહેવાય એટલે એમણે તરત ઓફિસમાં ટેલિફોન કરવાતે. આ વાયરલેસ-બિન્તારી સ'રેશા જેવુ”જ આમ તો કહેવાય. ખિસ્સામાં પડયું હોય અને ખહારની ફેઇ વસ્તું સાથે તેનુ નેડાથુ ન હોય. દરક બેલખોાયને ન'મર 
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“હોય, ટેલિફોન ક'પનીમાં ફોન કરી એ નરે ડાયલ કર- 
વાતુ' કહેવામાં આવે. જેવો ન'બર ડાયલ થાય કે અહી” 

ઘ'ટડી વાગે! મારી ખહેનપણી એનના ખાપુજીને પણુ 
કપની તરજ્થી ખેલબાય આપવામાં આવેછુ*. ઓફિસમાં 

જ્યારે રજા હોય ત્યારે એ લોકે તેમના ખાષધુજીતે આ 
રીતે સ'દેશેો। મોકલે. ઘ'ટડી વાગે ને એક્સિસ ખ'ધ હોય 
એટલે એ સમજી ન્ય કે એમણ ઘરે જ ફોન કરવાને! છે. 

કપીટોલમાં એક નાતુ' સ્યુઝિયસ પણુ છે, તેમાં 

વિશ્વયુદ્ધ વખતના સેનિકેોના પહેરવેશ, હંથિયારા, સસાલે 
શરેલાં પ્રાણી ને પક્ષીએ વગેરે છે. શ્રી સોરરગને મને 

કદ્યું: “મારા એક કાકા છે, એમને આ બધાંને ખડું શોખ 
છે. આ પ્રાણી-પક્ષીએઃ સ્મેમણે જ મ્યુઝિયમને આપ્યાં છે.* 

સે' કહ્યું ? 'મે* મોરગન સ્યુઝિયમ ન્ેયુ' છે. ક્રી અને 
શ્રીમતી મોરગનને પણુ હુ' મળી છુ'.' એ વિચિત્ર દ'પતી 
જ આ મોરગનના કાકાકાકી હતાં. મારી વાત સાંભળી 
તેએ ખહુ જ ખુશ થયાં, અને ને હું એમને ગામથી _ 
આવી હેોઉ' એમ એમનાં ખખરઅ'તર સતને પૂછવા લાગ્યા. 

ખીજે દિવસે શ્રી જીમ હિલ નામનદ ગેઝૅઃના એક 
ખીન્ત રીપે1£5ર સાથે હુ” ભઠાર ગઈ. હિલનાં પત્તી મેયર 
ગેન્કલીનનાં સેકેટરી છે. મેયર તે વખતે ખહારગાસ ગયા 
હત. થી હિલ મને પહેલાં તેમનાં પત્ની શ્રીમતી નાન્સી 
હિલ પાસે લઈ ગયા. એમને નાન્સીતુ" ખાસ કામ છે 
અક એખ મતે જહું હજુ. સ્થા પડ્યા સારે જા. 



દર્ અખબારી ઠચેરી 

કામની ખભશ પડી. ધૈમાં અતે બેન્ક એકાઉન્ટ નાન્ગીતા 
નામનાં હતાં. શ્રી ડિલને પૈમાની જરર હતી એટલે 
નાન્મીએ પચાસ ડોલ-ને1 ચેક લખી આપ્યો. જામ જ્યારે 
શ્રી દિલ પાત્રે ચૈસા ખલાસ ધાય ત્યારે નાન્સી ચેક 
લખી આપે 

ત્યથી અસે 1કસિનલ કોર્ટમાં ગયા. અસે વેલાં 

પહૈચ્યા હતા અટલે શ્રી ડિલ મને કોર્ટની પાછળ 
આવેલી એક્રિસમા લઇ ગયા. ત્યાં ક્શ્યાદપક્ષના સોથી 
સોટા ૧૪ીલને અમે મળ્યા એ વકીલને આવવાતે થીડી 

વાર હતી ત્યારે બાજુના ટેખલનાં ખાન ખોલી શમાંથી 
જેસના કાગળિયા કાલી શ્રી હિલ મને રિપેટ” કઇ રીતે 
સૈયાર થાય છે તે સમજાવવા લાચ્યા. કેઇઇને પૂછ્યાગાછયા 
વગર એક તે અદર ધૂઝી જવુ' અને ખાનાંએ ખોલી જે 
જોઇએ તે કાગળિયાં લઈ લેવાં, આ ખધુ' સેઇ સસે ખૂબ 

આક્ચષ* થયુ. આ બધાતુ' કાગ્ણુ શ્રી હિલ કેઈ મોટા 
માણુસ હતા, એ નહોતુ', પર'તુ તેમના રીષો"રના દર- 
જએ તેમતે આ સ્વત'ત્રતા કાપી હતી, એટલામાં 

એટની" બાવી પહોંચ્યા. તેએ લેશ્પ્રિય અને ઘણુ ખુદ્ધિ- 

શાળી છે તેમતુ' કામ “પ્રે બેશન? ગાપવાનુ' છે. એટલે 
જશોાઇ ગુનેગારને જેલની ફે ₹“ડની સનત ન કરવી હેય ત્યારે 

તેને પ્રોબેશન આપવામાં આવે. એમાં એને કહેવામાં આવે 
કે અસુક સદત સુધી એણે દાર્ ન પીવો, ચારી ન કરવી, 
ઉિતેમા ન જોવા વગેરે. એને] જે ભ'ગ થાય તે! મોટી 
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સજ થાય આ પ્રોબેશનની સનત નવી «તની લાગી! 

પ્રોબેશન દાખલ કરનાર છે જસ્ટીસ ચેપમ- 

સન ખસ્ાખા વેસ્ટ વજિનિયાના એ સોથી સોટા 
જજ છે અને આખા અમેરિકાના સૌથી સોટા જશ્તેમા 
તેમની ગણુના થાય છે. છેલ્વા દસ વષ્ષ્થી તેએ। જ્જ 
તરીકે ચૂટાય છે અને અત્યત લોકપ્રિય છે. 
કોર્ટમાં જજની ખુરશીની પાછળ જ જજની કેખીન 
આવેલી ડુતી થ્રી હિલે મને પૂછ્યુ “ જજને મળવુ છે ?? 

આ સાંભળી મને બાન'દ તો થયે! પર"તુ જરા,ખીક લાગી. 
આવડા મોટા જજ સાથે હું શુ' બોલીશ ૨? કેવા ગભીર 
અને ભારેખમ હરો | પણુ ખીજી બાજુ અસેરિકાની અગ્ર- 
ગણ્ય વ્યક્તિને મળવાતો લહ વો મળસે એ વિચાશ્થી અમે 
અ*'દગ ગયા. એજ વખતે જસ્ટીસ થોમસન દાખલ થયા. 
એટલા હેળવા અને હંસસુખા ! શ્રી હિલે એમને મારી 

એ ળખાણુ આવી, પછી તે! એ પોતાના ઘરની વાતે! કરવા 
લાગ્યા પત્ની-બભાળકે રન્તએ। ગ ળવા ખઠારગામ ગયા અને 

જાતે ન જઈ શકયા લેતે! અક્સોગ વ્યકત કર્યો. અ વડા 
સોટા જજને અજાણી વ્યક્તિ સાથે આટલી છૂટથી વાત 
કરતા તેઈ મને સાનદાશ્ચર્ય થયુ. એમણે એમને લાબે 

કાળા ઝભ્ભો પહેરી બતાવ્ચે. યછી તે દિવસે કેમ જે 
જે કેસો ચાલવાના હતા તેની યાદી અને રીપોટ" મને 
ખતાાવ્યા શ્રી હિલ સાથે થોડી ચર્ચા ષણુ કરી શ્રી હિલે 
મતે કછુ કે અ જજને રીપોટ“રા સાથે ચર્ચા કરવી ખૂબ 
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ઝમે છે, રીષેપ*રોને તેમણે જે પૂછવુ' હોય તે પૂછવાની 
અને દલીલે1 કરવાની છૂટ ભાપી છે. કયારેક તે! તેઓ 
સામેથી દલીલો કરાવે, જજતુ' આ વલણુ મને ખૂખ ગમ્યુ* 
અતે લે'કપ્રિયતાહુ એ સૌથી અગત્યનુ સાધન છે તેની 
ખાથ્રી થઇ ત્યાં તે। કોર્ટ શરૂ ચવાનો સમય થચે। એટલે 
અચે મહાર આવ્યાં, પછી છડી પોકારાઈ, જજ કાળો 

ઝભ્ભો! પહેરીને આવ્યા, * સાયલન્સ'ની ત્રણ બસે। પડી, 

પ્રર્થના થઈ બને કોર્ટનુ' કામ શરૃ થસુ'. એક જણુને 
અફ્રીણુ ખાવા અને વેચવાના સુના હેઠળ ત્રણુ વષની કેદની 

સજા થઈ, પછી ક'ઢાળાજનક ચચ થતી હતી એવકે શ્રી 
હિલ મને “ જુવેનાઇલ ખ્યુરે'માં લઈ ગયા. 

સત્તર વષની નીચેના ગુનેગારોને અહી' લાવવામાં 
શાવે* બે-ત્રણ દિવસ તેમને ત્યાંની જેલસાં પૂરી રાખવામાં 
આવે ખતે પછી ચાર્લસ્ટનથી ૨૦૦ માઇલ ડ્ૂર આવેલી 
“રીફેામેટરી'માં મોકલવામાં આવે. એ રીકેામેટરીમાં 

બાળકે અને કિરોરાનતે ( આમાં બહેનો પણુ હોય છે |) 
સુધારવાના ગ્રથોગે થાય. ત્યાંના વડા સાજન્ટ શ્રી 
શબિનસને મને કિશેર-કિશોરીએ જે હથિયારો 
અતે સાધને વાપરે છે તે અતાબ્યાં 1 ખરેખર ક પારી 
હટે એવાં હતાં] છરી - ચપ્ધુ તો પ*ર વિનાનાં હતાં. 
એક લે(ખ'ડની નડી સાંકળ હતી. તેને છેડે કે।ઃખ'ડતુ” 
ભારે તાણુ' બાંધેછુ' હતુ. કોઈતા' માથામાં તે એડવાર 
ફ્ટફારવપ્માં ભાવે તો તે પાછે ઊભો થાય કે કૈસ તે 
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વિશે શકા રહે. એ નેલમાં આગ તો બે ઓશ્ડા હતા. 
એક કિચોરાને! અને બીજે કિરોરરીઓનો, ઓરડાને એકે 

આરી નણહોતી. લેપખ'ડની જડી દીવાલે હતી. લેખ ડને 
તોતિગ દરવાન હતે. તેમાં એક ખૂબ નાની ભારી હતી અને 

કને લેોઃખ'ડના જાડા સળિયા હતા. અસે ઓરડામાં ઊભા 
રહા અને શ્રી રાબિનસને જેલતુ' વાતાવરણુ ઊભુ” કરવા 
દરવાજે ખ'ધ કર્ચ. પણુ મને તો એવી ગૂ"'ગળામસૃ થવા 
લાગી કૈ ત્રમે તરત ખહાર નીકળી ગયાં | સની બાજુમાં 

જ સ્રીએ સાટે જેલ હતી, તેમાં એક સ્રી સળિયા પાછળ 
ઊભી ઊભી મ્ેટ્રન તેને! પત્ર વાંચી સભળાવતી હતી તે 
સાંભળતી હતી. ન્યારે અમે તેના ગુના વિશે પૂછયું ત્યારે 
અમને કહ્યુ': “એણે જાહેરમાં દાર્ પીધો છે માટે કૅદ કરી 
છે. જાહેરમાં આટલે! દાર પીવો અતે અક્ષરજ્ઞાન ન છોડું 
એ આવા પ્રગતિશીલ. અમેરિકાના સુસ'સ્કૃત ચાર્જસ્ટનમાં 
પણુ છે તેતે। સુરાવો મન્યે. 

ત્યાર પછી અમે ડિટેકટીવ ખ્યુરોમાં ગયા. ત્યાં 

આંમળાની છાપ કઇ રીતે લેવાય છે, ફોટાએ કઇ રીતે 
પડે છે, કેસની તૉંધ કઇ રીતે લેવાય છે વગેરે ન્ેયું, 
“રઇલી મેલ*ના જી-માલિકતું આઠ વષ પહેલાં ખૂન થયું 

હેતું. ખૂની હુજી સુધી પકડાયો નથી. તેના કાગળિયાનતા 
મોટો ગ'જ હતે. આ ખ્યુરા અમેરિકાની સૌથી મોટી 
ડિટેકટીવ સસ્થા એક્. ખી. આઈ.ની સદદ લે છે અને 
તેને મદદ પણુ કેરે છે. અહી' સે” એક એવી વસ્તુ નઇ 
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જે મે' અમેરિકામાં જેટલાને વાત કરી તે કોઈએ 

નહેતી જેઈ, બેટી અતે નેડે પભુ નહી“ એ હતી 
“પાલીગાફ લેખ.' અ'દર લઇ જતાં પહેલાં મતે "કહેવામાં 
આવ્યુ કૅ હુ' પહેલી જ સુલાકાતી છુ' જેને તેએ આ 

વસ્તુ ખતાવે છે! એ શુ હરે તેની મૂંઝવણ વચ્ચે 
ઝોલાં ખાવી હું ચાલવા માંડી, એક કૅખિન હતી. તેમાં 
એક કાચની બારી હતી. એ ખારી ખાજુની કૈબિનમાં 
પડતી હતી. તેમાં બે ખુરશીએ હલી અને 
એક ટેબલ કેતુ'* એક ખુરશી સાદી હતી અતે ખીજી 

હુતી ઇલેકટ્રીક ખ'નેની વચ્ચે ટેબલ હતુ, સાદી 
ખુરશી પર ડીષ્ેકટીવ બેસે અને ઈલેકદ્રીક પર સુનેગાર, ડુ 
જ્યારે સેવા ગચેલી ત્યારે એક નીચે છેઈકરો ઇલેકટ્રીક 
ખુરશી ષર બેઠેલા હત્તો. તેની છાતી 'પર વળ વાળેલે। નાડા 
વાયર હતે, તેના ખાવડા પર ખ્લડપ્રેશરનો પટ્ટો હતો અને 
તેની આંગળીઓનાં ટેરવા તારની નખલીમાં ભરાવેલાં હતાં. 
આ ખઅધાંથી એને કૅ।ઇ જતની પીડા ન થાય. ત્યાર ,પછી 

ડીટેકટીવ પેલાને પ્રશ્ન પૂછે અને પેલે જવાભ આપે. એના 
જવાબે!ની નોંધ દેબલ પર રાખેલા ફાગળ પર થાય. એ 
કાગળની આડુ પૂડું' હોય એટલે પેલે! છેકરા એને જેઇ 
ન શકે. જેમ જવાખ અપાતા જાય એમ કાગળ ઉપર 

સોથ ત્રીધી ચાલવા માડે. જે જવાબ ખોટે હોય તો સોય 
ફેદકો મારી ચોડી ઉપર ચાલવા લાગે, ખોટુ' બોલતાં 

છુદ્યના ધબકારા વધી નાય અને એની નણ છાવી પરના 
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વાયરથી થાય, લોહીનુ' દખાણુ વધે, એની જાણુ બાવડા 
પરના પટ્દાથી થાય અને ટેરવા પર ષસીનો વળે એની 
જાણુ નખલીઓથી ચાય. એ પ્રમાણે ત્યાં કાગળ પર સેપ્યની 
ગતિ યાય વિજ્તન-અને મનોવિત્તાનના આવો સુદર 

સમન્વય _મનતે_પૂભ ગ'યે.. મે તેમના રેકોડમાં રાખેલાં 
થોડાં કાગળિયાં જયાં, એમાં પ્રશ્નો તદન સાદા હતા, તસે 
સિગરટ પીએ છે? દારૂ પીએઃ છે।? ભૂતકાળમાં ચોરી 
કરી છે? વગેરે, પણુ સાયના ફૂદકા એવા મોટા હતા કે 
જૂઠાણુ તરત પકડાઈ ત્તય. મને કરવામાં આવ્યુ" કૈ આ 
અુરશી પર ખેસતાં ગુનેગારા એટલા ગભરાય છે કે મોટા 

ભાગના તો અજર જતાં પહેલાં જ ચુનેદ કખૂલી વલે. આ 
છે કેળિતોની વચમાં જે કાચ હતો તે એવા હતો કે એ 
લેકે અમને ન્નેઈ શકતા ન હતા પર'તુ અમે એ લેકેને 
જોઇ શકતા હતા. 

શ્રી હિલ સાથે અમેરિકન જીવનનાં આવા પાસા 
જેવાની મજા આવી. તેએ આવી બાબતને શરમરૃષ ગણે 
છે, પરતુ એને છુપાવતા નથી. એ શરમ ટ્ર કરવાના 

તેમના પ્રયાસો તે! ખરેખર અલિન'દનને પાત્ર છે. 
એ અઠવાડિયુ* અડું ધમાલિયુ' હતુ. કાર્યકસેની 

વણુ*ા- ચાલી આવતી કતી. 

શ્રી હિલ સાથે બપોર સુધી ફરી અતે ત્યાર ષછી 

અમારે શ્રીમતી વેબને ઘરે જવાનુ' હગ અમારુ" આખુ' 
જૂથ “કાર્ખાઈડ પ્લઈ્ટ' જોવા જવાતું હેતુ. અમેરિકાના 
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સૌથી મોથ રાસાયલિક “પ્લાન્ટ'માં આની ગણના થાય છે. 
શ્રી વેમ એ ખ્વાન્ટમા મોટો જેોદો પરાવે છે થીમતી 
વેમની એરકન્ડીશન્ડ મૈ।ટરમાં અસે ત્યા પહોચ્યા કનાવા 
નદીતે કિનારે આ “પ્લાન્ટ' વિસ્તરેલો છે નદીની વચ્ચે 
એક નાને ટાપુ છે એની ઉપર એક જગી કારખાનુ 
અડ કરી દીધુ છે એક ટેકરી ઉપર તેને! “સશૈધન” 

વિભાગ આવેલે। છે બે આલીશાન મકાને હતા છે*વામા 
છેલ્લી ઢમભની તેની રચના હતી સિમેન્ટના પાકા ગ્સ્તા, 
આજુભાજીુ ઘાસની ચાટ? અતે રગબેરગી ફૂલોની 
રૃગોળી આવા ખુશતુમા વાતાવરણુમા બમણુ કામ 
કરવાની સ્કૃત્તિતિ આવી જાય 

અમે સકાનમા દાખલ થયા ત્યારે સ્વ્રાગત કરનાર 

ખહેતના ટેમહ પર ખબિવ્લાએ પડયા હતા અને એમા 
અમારા નામ હતા અસે સૌએ એ પ્રમાણે લગાવી લીધા. 
પછી જેને ચરમાં ન હોય એને પ્લાસ્ટિકના ચશ્મા આપ 
વામા આવ્યા, કારણુ કે રસાયણેાને કારણે ને અખ આડુ” 
આવશણુ ન હોય તે! તુકસાન થવાને ભય રહે પરતુ 
રાસાયણિક (મશ્રણેમાં અમને બાસ મજા ન આવી ત્યાનુ” 
કાફ્રેટેરિયા અમને સૌથી વધુ ગસ્યુ*! એ “પ્દ્રાન્ટ'મા ત્રણુ 
ભારવીય ભાઇએ એન્્િનિયર છે એ પણુ કાફેટેરિયામા 
અમારી સાથે જ્યા ખાવાતુ ઉત્તમ હતુ | જાતજાતનઃ 

રસ, આઈસકીમ, શાકભાજીની વિવિધતા અને કઠોળ, 
(બધુ ખાકેલુ જ તો |) ત્યા અમે “પેદ્રિફાઇડ ચુરેનિયમ'ની 
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કક ફિલ્મ ત્ેઈ, એમા એ ધાતુની શોધ ખનાવમ તથ 
ઉપચેોગ વિશે માહિતી ઠેતી રસદાચ ફ્લ્મિ હતી. સાન 
વીની આવી પ્રગતિ જેઈ આપણુને ગવ” થયા વિના ન રહે. 
ઝઝી સમજ ન પડી, છતા અસે ખૂખ જ %ભાવિત થયા. 

શાજે લગભગ છ વાગે અસે ઘરે પહાચ્યા ચાલ 

સ્ટ્તમા “સ્ટોન્સ એન્ડ થોમસ? નામનો એક ખૂખ મોટો 

વસ્તુભ ડાર-“ડીપામેન્ટલ સ્ટોર? છે ત્યા નાની-મોટી ખધી 

વસ્તુઓ મળે છે, સુખ્યત્વે તૅયાર કપડા. તે દિવસે સાજે 

આઠ વાગે ત્યા “સ્ટાઈિ રે? હતો. (વઅપરિધાનતુ પ્રદ 
શત 1) શહેરની અસુક કિરોરીએએ ભ“ડારના નાતજાતના 
પોાષાકો પહેરી તેની રમણીયતા ખતાવવાની ડંતી બેટી 

અતે મે' ત્યા જવાતુ નકી કયુ" હતુ" પશુ હું ખૂખ થાકી 
ગઇ હતી, એમદ વળી વરસાદ પડચોઃ એટલે ત્યા જવાનુ 

સને જરાયે મન નહોતુ અમે થોડી રસોઈ બનાવી જમવા 

ખેઠા આઠ વાગે સેડ ઓક્િસસિથી આવ્યા ને અમે કૅમ 

નથી જતા તે પૂછ્યુ એ વખતે વરસાદ રહી ગચો હતો 

અને નેડે જવાનો આગ્રહ ડયે એન્લે પી ધડાધડ કરતા 
સવા આઠે અમે નીકળ્યા ત્યા પહેચ્યા ત્યારે કાયકમ ફાર 

થઈ ગયે! હતે! ખધી ખુરશીએ ભરાઈ ગઇ હતી કયાય 

બેસવાની જગ્યા નહાતી ત્યા તો સ્ટોરના માલિક થી 

એટમે અમને જેયા ને વચ્ચે બે ખુરશીએ મૂકી આપી 

જુદાજુદા પાષદકો પહેરી એક પછી એક કિરોકરીએઓ 

આવતી હતી ખીજી બાજી માઈકમાં એક ગહેન એ પેષા 
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મરના કાપડ અતે એની ખૂખીએ વિરોની સમજણ આપત્તાં 
હતાં, સાધેસાધે એ પણુ કહેતાં હતાં કે કેટલામે માળે, 

કઇ બાજુએ એ પોષાક મળી શકશે. થોડીયોડી વાર્ બીજી 

ક્િશિારીઓ ભ'ડારની જાહેરખબર કરતુ" ગીત ગાતી ને 
અભિનય કરતી. આ “શે!' જેવા આવનાર દરેક વ્યક્તિને 
એક કાં અને પેન્સિલ આપવાસદે આવ્યાં હતાં. કાર્ડની 
નીચેના ભાગમાં એક ગુપત હતી. તેમાં પોતાનું' નામ- 
સરતાઝુ ભરી એક ઢખ્બામા કુપન મૂકવાની હતી. આખો 

શૈ। પૂરા થય બાદ એ ઢગલામાંથી એક વ્યકિત જુષન 
ઉપાડે અને એ «ટેની હેય તેને ઇનામ મળે. શ્રી એટમે 
બોટીને મારાથી ટ્ર લઇ જઇ પૂછયું : “તમારાં મહેમાન 
આ કુપને! ઉપાડવાનુ* કામ કરરો?' બેટી કહેઃ “હુ 
એને પૂછીને કહુ'.' પછી એ મતે પૂછવા આવ્યાં, હુ શા 
માટે ના પાડુ'1 પછી મતે શ્રી એટમ આગળ 
લઈ ગયા. સે' કુપતેર ઉપાડી અને ઈતાસેો આર્પ્યા. 

શ્રી ઓટશે સને સ્રાડી વિષે પ્રેક્ષકોને થોડું સમ- 

લતવવાતુ' ક્યું. એ કઇ રીતે પહેરાય, કેટલી લાખી હોય 

વગેરે મે' કહ્યુ” પછી જેવી [ટુ' નવા જતી હતી ત્યાં 
શ્રી એટમ કહેઃ “તમે આવ્યાં ત્યારે તમારા હાથમા સ્મેક 

લાલ કોટ હતે. આ ખધાંને તે ખતાવચેો। 1? કાક્મીરી 

ભરતવાળે એ કોટ હતો. આસ તે. એ" એ ખેટીને 
ભેટ આપી દીધો હતેદ પણુ તે દિવસે મારી સાડી લાલ 
હતી એટલે ખેટીના આગહથી મે એ ઊ'ચકેલો. હું હા 
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પાડુ' તે પહેલાં તે! એ કોટ શ્રી એઓટમે મારી બેઠક પરથી 
મગાવી લીધે. પછી એ ઊચે! ઝરી એનુ* ભરત ખધાંતે 
ખતાજ્ઝુ* મધાંતે ખૂબ ગસ્ચે.. રાત્રે સાડાતવેક વાગે અસે 
ઘરે આવ્યાં. 

ખજે દિવસે ડખલ્યુ. ટી, આઈ, પી. નામના રેડિયો 
સ્ટેશન પર મારો ઇન્ટરવ્યુ ગોઠવાયો હતો. ત્યાંનાં રેડિયો 
સ્ટેશન, . ટેલીવીઝન સ્ટેશન, ટેતિક્ોન, ઇલેફટ્રીસીટી વગેરે 

ખાનગી જ'પનીઓનાં હોય છે, સરકારી નહી. ૧૦ વાગે 
મારો ઇન્ટરવ્યુ ટેપરકોર્ડર પર ટેપ ચચો ને ૧૨ વાગૅ 
રૈડિયો પર્ આવ્યો. રૅડિચો સ્ટેશન સાવ નાતુ' હતુ. 
માત્ર ત્રણુ ખ'ડ, એકમાં ટેખલે, એટલે કે એફિસ, 
ખીજામાં ટેપ અતે રકોર્ડના ઢગલા અને ત્રીજામાં રકોડિંગ 
કરવાનુ". દરકેદરક વસ્તુ તેઓની પાસે ટેપ કરેલી જ હોય. 
“આના પછી હુવે આપ આ સાંભળયો,' એટલી નાહેરાવ 
પછી તરત ટેપ કે રકે ચાલવા સાંડે. વ્યકિતની હાજરી 

જરૂરી” નહિ. એટલે ત્યાં શાંતિ રાખવાની ચે જરૃર ન 
યડે, ઈન્ટરવ્યુ લેનાર એક બહેન હતાં એટલે તેમને; સખ્ય 
શસ પોષાક અને ખાવાપીવાનો હતે, અધેથી શ્રી બેખ 
નાભના એક લાઈ આવ્યા. એમે ભારતનદ ધે અને 

સ'ગીત વિશે થોડુ પૂછ્યુ મારી પાસે ભારતીય સ'ગીતની 
સપ હતી એ હુ સાથે લઇ ગઇ હતી. તે પણુ વચ્ચે વચ્ચે 

વગાડી. સિતાર, શરણુ।ઈના સૂરા ત્યાંના રેડિયોમાં ચે 
ગૂંજ્યા. આ ઈન્ટરવ્યુમાં ખારી એટલે શુ% તે ભારતમાં શા 
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માટે પહેરાય છે ત્યાંથી માંડીને આપણા મહાન કલાકારો 
ખડે ગુલામઅલીખાં, સિતારવાદક રવિશ'કર વગેરેનો પરિ- 

ચય પણુ આપ્યો. આ સુલાકાત જે ટેપ પર લૈવવ્યલી તે 

મતે પછીથી “લેટ' મળી. 

તે દિવસે બપોરે હુ “ગેઝેટ'તા એક રીપોટ૨ શ્રી ટોમી 
સાથે યુનિયન ખિલ્ડી'ગમાં ગઇ. કનાવા નરીતે કિનારે આ 
ભિરડી'ગ ભાવેલુ' છે. વચ્ચેનો રસ્તે, આળ'ગી સાભી બાજુએ 
જઇએ એટલે ખજર આવે. ત્યાંના દરેક રસ્તા પર લાલ લીલી 
બત્તીઓ હોય છે. અહી' પણુ એવી હતી. હું' કયારની 
નલી હતી, મેરટરો માટે લીલી ખત્તી જ હેય. લાલ બત્તી 
શાયજ નહી. મતે વિચાર આવ્યો: “અમે રસ્તો” એળ”- 
ગશુ* કઈ રીતે? મોટરો તેર આગ્યા જ કરે છે]' જેવા 
ખબિલ્ડીગની સામે પહોંચ્યા કે શ્રી ટોમીએ રસ્તા પરના 

એફ થાંભલા પરતુ* બટત દબાવ્યું. તરત લાલ બત્તો થઈ 
_અને મે(ટરા ઊભી રહી ગઇ! જેવા ઓળ'ગી રહ્યાં કે પાછી 
લીલી થઈ. એ જ પ્રમ!ણે ત્યાંથી પાછાં આવતાં મકાન પર 
અટન હતુ' તે દબાવવાતુ' થતું. આ તે! સારુ' હતુ' કે શ્રી 
ટોમી સાથે હેતા. ઝે એકલી હોત તે સાંજ સુધી લાલ 
બત્તી થવાની રાડ ન્તેઈને ઊભી રહેત ! 

કનાવાની બત્તરની ખાજીએ જે મકાનો આવેલાં છે 
તે ખધાં ખડું જૂતા છે એટલે એ તોડી નવાં બાંધવાની 
ચાજના વિચારાઈ રહી છે. એ ચોજના જેમતે સોંપાઇ છે તેમને 
મળવા અમે યુનિયન ખિલ્ડી'ગસાં જતાં હતાં, પર'તુ તેએ! 
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બ્યા નંહી', એટલે અમે કેપીટોલમાં જવા બહાર નીક્યાં. 
ત્યાં તો સામેથી તેઓ આવ્યા. થોડે સુધી તેએઃ અમારી 
સાથે આવ્યા અતે મને એસની ચોઈજના સસમનાવી. ષછી 
તો રસ્તા પર અર્ધા કલાક સુધી ઊભા રહી કયાં કયાં 
મકાનો પડશે તે ખતાવ્યુ. ત્યાર પછી અમે કેપીમોલમાં 
ગયાં. ત્યાં શ્રી ટોમી ઘણા એ1ક્સિરા પાસે જઈ નકામી 
વાતે! કર્યા કર છે એમ મને લાગ્યુ'*' એ વાતોમા મને 
જરાચે રચ પડતે! નહોતે।. શ્રી ટોમી એ સમજી ગયા દરો 
એટલે મને કહેઃ “હું બધા પાસે જઈ આસ ગપ્પાં મારવા 
બએસુ' અને એ લેકે વાતવાતમાં, જે ખાનગી રાખવાનુ 
હેય એ બેલી છે એટલે મારું કામ થઈ જાય!' અને 
“ખરેખર એવુ' જ થયુ. રસ્તાના બાધકામના જે ડિરેકટર હતા 
ગએેમની સાથે જે તે વાતે! કરતાં તેઆ એક નવા રસ્તા 
વિચે બોલી ગયા. એ રસ્તો બાંધવામાં થોડાં મકાને 

આડા આવતાં હતાં એટલે એ પાડી નધ્ખવાની ચેઓજના 
એ રીતે ખુલ્લી થઇ ! પછી તે! ટોમીએ નકશે! સાંગ્યા, 
માગે એટલે બતાવવોજ પડે હવે પેલા ભાઈ 
સૂ'ઝાયા, એમણે કલર: “આ થશે જ એમ નક્કી નથી. 

વિચાર ચાલી રહ્યો છે.' પણુ ટોમીને નેઇતુ”તુ" તે 
સળી ગચુ'. અત્મ તો! ટોમી ચાર બાળકે।નદ પિતા છે, 
પરતુ દેખાવમાં નાના અને રમતિયાળ હોવાથી બધાને 
અડું પ્રિય છે. એ વખતે ડું' મનો૨“૪ન વિભાગના ડિરેક 
ટરતે સળી. એમણે મતે ખાળકો માટેના બગીચાએઇ 
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પુસ્તકાલય પયટને,, જતન્તતની રમતો વગેરેના ફેાટાસા 
ખતાવ્યા. ખાળકેના મનેોર'જત સાથે વૃદ્ધ અતે વૃદ્ધાચાનાં 
મતોર'જત માટે પણુ તેએ નવા નવા કાર્યકમો ઘડે 
જી. સોને એકઠા થવાનાં અસુક સ્થળો નકકી કર્યા" છે અને 
ત્માં એ લેકે પણ મોજ માણી રાકે એવી પ્રવૃત્તિએ। થાય 
છે. આ સતે બહું ગથ્યું', 

ખીજે દિવસે હુ ડેમાકેટ પક્ષના સમેલનમાં-કન્વે- 
ન્શનમાં ગઇ, ડેમાકેટ પક્ષની એક પેટાચૂ'ટણી યતી. 

“સિવિક સેન્ટર! નામના એક સોટા હોલમાં ખધાં ભેગાં 
થયાં હતાં, હોલની બહાર બે ગધેડાં હતાં ને તેનાં ૫૨ 
ખાળકેને 'ૈરવવાર્મા આવતાં હતાં. ગધેડુ' ડેશોકેટનું પ્રતીક 
છે ને! પહેલાં ભોાજત હતુ' અને પછી ચૂ'ટણી હૅતી. 
બહેતો અને ભાઈએ માટે જુદી જુદી જગ્યાએ ટેખલો 
ગોઠવાયાં હતાં. અમે ને ખ'ડમાં હતાં ત્યા લગભગ 

ગહીસો-ત્રણુસો જેટલા બહેતો એકઠાં થયાં હતાં, આટલી 
ખપી ખહેતેને રાજ્કારણુમાં સફકિય ભાગ લેતી નેઈ મને 
આનદ થચે.. પહેલા જ ટેબલ પર બેટીનુ' તથા મારુ' નામ 

હતું. અમે અમારી જગ્યાએ બેઠાં, દરક ટેબલ પર પદ્ટાની 
પનિકા, ભોજનની યાદી વગેરે પડેલાં હતાં. પક્ષની પતિ- 

કામાં મારી હાજરીને ઉલ્લેખ તથા મારી એળખાણુ પણુ 
છપ્પેલાં હતાં. શે!જન ખૂખ સરસ હેતુ', પરતુ અમારે 

લપોરે ૧ વાગૅ ડો. ઝુતને ઘરે જવાત' હતુ' એટલે આધેષથી 

અસે ઊભાં ચ્યા, મતે ઊભી ઘતી જેઇ સ્ટેજ પરના ટેબલ 
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પર બેઠેલાં ઈન્શ્યુરન્સ ક'પનીનાં કમિશ્નર થ્ીમતી ખ્રાઉન 
ઊશાં થયાં. સૌને મારી એળખાણુ આપી અને અને પછી 

મને કઇક બોલવા કલુ. સે' શ્રીમતી ષ્રાઉનને;, આભાર 

માન્યો. તાળીએ પડી અતે અસે ડો. ઝુનને ઘરે 

આવવા નીકળ્યા. 

૨1. કુન ચાલસ્ટતના સોટા સજન છે. તેમનાં 
પદની પણુ ડોકટર છે અને ચામડીનાં દર્દોના નિષ્ણાત છે. 
તેમની લોચમાં કતાવામાં ફ્રવાતેો અમારા કાર્યકમ હતો. 
રકટર શ્રી જીમ હિલના મિત્ર હોવાથી તેમથ આ કાય" 
કમ ગોઠવ્યો હેતો. મને મારી બહેતપણીએને પણુ આમ” 
ત્રણુ આપવાતુ કલુ હતુ' એટલે મે બેટી, વિભા, સાધના, 
રીષિકા તથા વિશાખાને બોલાવ્યા હતા. વિશાખા બહાર 
ગઇ હતી એટલે તેણે અ મોજ ગુમાવી. ડો. કુનની લોચ 
મોટી હતી. તેમાં બે છેડે અગાસી જેવુ" ખુલ્લુ હતુ. તેમાં 

આંકડા હતા. અ'દર ફેલ્ડી"ગ ટેબલ, ખુરશી, પલગ હતાં, 

રસોડુ” પણુ હતુ. એક કખાટ હતે. બાથરૂમ પણુ હતો. 

તાપ સારો હતે, પણુ પાણીને કારણું ગરમી નહોતી 

લાગતી. શ્રીમતી ઝુન નતન્નતનાં ફળો, ટસેટા, ગાજર 

વગેરે, જતન્તતનાં બિસ્કીટ, ઠંડા પીણાં બધાને આપ્યા જ 

કરતાં હતાં. લગભગ ત્રથુ કલાક સુધી અસે ફર્યા. ખૂબ 

દ્ર સુધી ગયાં. આટલી મજા તો! મે' એકે દ્રીપમાં નથી 

કરી. બેટી પણુ અમારા જેટલાં જ હોય તેમ તે।ફાન- 

સસ્તી કરતાં હતાં. ડો ઝુતે મને લાંચ ચલાવવા આપી. 
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આમ તો કઇ કરવાનું નહેતુ'. માત્ર 'સ્ટીઅરી'ગ' પકડીને 
બેસી રહેવાતું, પણુ તોથે ફ'ઈ મહત્તવતુ' કામ કરી રહી 
છીુ' એતો આનદ તે આવ્યો જ! 

બઔજે દિવસે મે' ચારજ્સ્ટનથી નવેક માઈલ ડ્ર 
આવેલા ઉનાવા સીટી'માં સેમોરિયલ હોસ્પિટલ સેઈ. 
નેડના એક ડોકટર-મિત્ર મને હોસ્પિટલ ખતાવતા હતા, 
બે એપરેશન ન્યાં. એક પગનું હતું ને ખીજીુ' છાતીનુ' 
હેતુ, એપરેશન કરનાર ડોકટરે એટલા હળવા હતા હૈ 
કામ કરતા જાય ને મારી સાથે વાતે! કરતા જાય. એમાં 
પગતું તો બહુજ ભયકર હતુ. એના ડોકટર થોડી થોડી 
વારે મતે કહેતા જાયઃ “દેખાવમાં સુ"દર નથી ખરુ' ? તોયે 
કરવુ નેઇએ ને?” પણુ નીતરતુ' લોહી ને માંસના લોચા 
જેઈ મને ચધ્કર આવવા માંડયાં એટલે અમે જલદી મહાર ' 
આવી ગયા. પેલા ડોકટર હસતા લાગ્યા. ખડાર આવી 
મે' મને પહેરાવેલ ઝખ્મો. ટોપી તે નાક આડેની બુકાની 
કાઢી નાખી, ખાજીસાં પડેલાં એક સ્ટ્રેચર પર આંખ ખ'ધ 
કૅરી થોડીવાર ખેસી રડી ત્યારે ક'ઇક સ્વસ્થ થઇ. પછી ગે 
કાચમાંથી પેલા ડોકટર સામે ત્તેયુ' તો એ તે! હજી મશ્કરી 
કરતા જ્તા હુતા ને ટુસતા જતા હતા! 

આખા વેસ્ટ વજિ*નિયાનું, એક માત્ર, ડેન્સરતું 
મશીન ન્ેયું. દર્ટીએ સાટે ખાવાતું ખનાવતુ' રસોડુ ન્યુ. 
અધુ યત્રોથી થતુ હતુ. જ'ગી કુકરમાં રધાતુ ઢતુ. 
*્સોરટાં મોટાં તપેલાં ચડાવવાનાં તે ઊતારવાનાં નહેતાં. 
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માટી લોન્ડ્રી નેઈ- તેમાં ડોકટરો, નસો, સફાઈ કરતારાએ।, 
દદીએ! વગેરેનાં કપડાં સિવાતાં હતાં, કાટેલાં સ'ધાતાં હતાં, 

પોવાતાં હતાં, સુકવાતાં હતાં ઇસ્ત્રી થતાં હતાં. ચાદર 
અને પડકાઓને! પણુ ગજ હતે! પર'તુ બધુ' એટલુ ઝડ- * 
પથી અને ચુપચાપ થતુ' હતુ' કે આવડો સોટો ગ'જ 
ઘડીભરમાં અદશ્ય થઇ જરો એમ લાગતુ' હતુ". આ ખધુ* 
ખતાવનાર રોકટર ખહું સારા હતા, મતે એમને ઘરે લઈ 
ગયા. તેમના ષત્નીએ મને એક સાડી બતાવી ને કહ્યુ: 
“કટર ખીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે હિ'દુસ્તાનમાં ગયેલા ત્યારે 
સારે સાટે આ સાડી લાવેલા. મને પહેરતાં આવડતી 
નથી. આવી સુંદર વસ્તુતું' ક્રોક બનાવી નાખલુ' મને ગમતું 
નથી એટલે રાખી મૂકી છે.? મે' સાડી કઈ રીતે પહેરવી 
તે સમજાવ્યું, પણુ છ વારને ખોલીને પાટલી વાળવાનુ" 

તેમતે બટુ અઘરુ લાગ્યુ! 

ડટ 



૮4. શહેરની રેોાભા 

અરી ખહણેતપણી એનનુ' ઘર ખરાખચ અમારા 

ઘરની પાછળ હતુ, પરતુ બે બ'ગલાની વગ્ચે અમારો 

અને એને લગીચોા તથા કેઈ ત્રીજના બગીચાનો પથુ 
ચાડો ભાગ આવી જતે! હતો એટલે જે અમારે એકખીન્ત 
પાસે જવલુ' હેય તે! વાડ કૂદીને જલુ પડતુ. ખ'ને ખ'ગ- 
લાના આંગલા ભાગ જુહા જુદા રસ્તા પર પડતા હુતા 

એટલે મોટરમાં જવું હોય તે! ખૂભ કરી ક્રીતે જવુ* પડે. 
એનને તરણુ ખહેનો અને એક ભાઇ છે. મોરી બહેન બેકી 

ખડું શાંત, પછી અવે એન, એ તે! ભારે તેપ્કાની, રમતિ- 
યાછા, મછાતાવડી અને ઢસસુખી, એના પછી જેન. એ 

ભાર વર્ષની છે ઘેડડાનેપ એને ખૂખ શેખ છે. એના ઘરમાં 

પણુ એશે એના દાદીના વખતતુ' ઘોડાતુ' જન એક લાક- 

ઢાના બાંકડા પર ગોઠવી ઘોડો ખનાવ્યે છે. એનાં ખા કહેઃ 
“આ ઘેઃડા પર ખેસી એણે હજારો સાઈલની સુસાક્રી કરી 

છે. ઝયપ1રેકઝ અચાનક તારે આંગણે આવીને ઊભી રહે તે 
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નવાઈ નહી' પામતી !' પછી છે સુઝી; એને લી'ગલીએ નો 

ખૂભ શોખ છે. એની પાસે જાતજાતનાં કદની અતે જાત- 
જાતના ષપોષાકોવાળી લગભગ બે ડઝન જેટલી ઢી'ગલીએ 
છે. પોતે કેમ જલુ એ સૌની સા હોય તેમ રોજ રાગે 
ભપાને ખરાબર ઓલહાડીને સુવડાવે ! સવારે ખધાતે એફ 
પછી એક બાખાગાડીમાં થોડું ફેરવે ! નાતાલ વખતે ખધાં 
સાટે તેની બા પાસે નવાં કપડાં સિવડાવે ! 

સુઝીને અને સારે સારી દે(સ્તી હતી. જ્યારે ને 
ત્યારે એની વાર્તાની ચાપડીઓ1, ચિત્રોની ચોપડીઓ, ઢી'ગ-* 

લીએ વગેરે લઇ મને મળવા આવી પહેોંથે અને એની 
શી'ગલીએ ઊ'ચકવા એની માને પણુ આવવુ પડે, કારણુ 
કે વચ્ચે વાડ ઝુઠાવવાની હાય તે ! સુઝીની બા મને કેઃ 
આ ચાર દીકરીએ મારી ને આટલી ખધીં સુગીની | હું” 
તતો સ'ભાળ રાખીને થાકી જાઉ” છુ'- સુઝીને જ્યારે તારી 
પાસે આવવુ શય ત્યારે મારે-દાદીમાએ એની દીકરીઓ 
તેડવી પડે છે!!! સુકીથી નાનો છ વષને! ને છે. ચાર 
ખને વચ્ચે એક ભાઇ અને તેય સૌથી નાને એટલે 
અધાનો બહુ લાડકો. તોફાની તે ભારે છે. એને 
મિકૅનીઝમનોા ખહું શે!ખ છે. ન્યારે ને ત્યારે એક ભાંગે 
ને બીજુ' સાંધે. એની પાસે એક નાની જીપ છે. જેમ જેમ 
એના ઘોડા પર હુનિયાની સુસાફરી કરે છે તેમ જે આ 

૨૫ એના અગીચાસાં ચલાવી કેટલીયે વાર ભારતમાં આવી 
શચેોપ છે 1 એ જીપને તેણે સુઝીની ખાખાગાડીનુ' અ'ધ થાય 
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તેવું હાંકણુ' લગાવ્યું છે અને મને કહૈ: “થીમતી ચિલ્ટન- 
પાસે જેસ ખુલ્લી મોટર છે, તેમ મારી પાસે પણુ છે? 
પણુ જેની જીપ જ્યાર ખધ ચાય ત્યારે તેમાં બેસવાની 

જગ્યાન રહે! 

એમની માતે રાજ ફેન આવતો હતો અને મને 
એમને ઘ૨ બોલાવવા બડ આગ્રહ કરતાં હતાં, પર'તુ હુ” 

એટલી રેકાચેલી રહેતી ડતી કે જવાને! સમય જ મળતો 
નહતો એક દિવસ સાંજે હું' ખહારથી આવી તે એમનો 
ફોન આવ્યો! એટલે મે કછુ' કે ડું જમીને ચોકકસ. 
આવીશ. જમતા લગભગ આઠં-સાડાઆઠ થઈ ગયા. એટ- 
લામાં નેડ ઓફિસેથી આવ્યા તે મતે એમની સોઢટરમાં 
એમને ઘ૨ મૃકી ગયા. આમ તે। વાડ કુદાવીને જવાય, 
પરતુ રાત પડી રઇ હતી એટલે ખગીચાતુ' ઘાસ ઝાકળથી 
જીતું યઇ ગચું હેછુ', વળી &'ડી પણુ ઠીક ટીક હતી. “મતે 

શરદી લાગી જરો? એવી ચિ'તા તો સા અને પાને થાય 
જ સે મોટર જેવી એનના ઘર સામે ઊભી રહી કે 

સુઝી અતે જે ભીના ઘાસમાં દોડતાં દોડતાં આવીને મતે 

ભેઢી પડયાં. એનની ખા કહેઃ “મે' આજે જ ખધી ખારી- 
એપના કપ્ચ લૂછયા છે પણુ આ બે કયારના કાચમાંથી 
તારી રાહ જેતા ટુતાં તે નાક ઘસી ઘસી અધા કાચ 

ખશ્ચાડી મૂકયા છે ઉ પછી મતે એ લેાકેનું ધર ખતાવ્યું- 

જેના ઓરડામાં તો નાની મોટરો અને નાતા ખટારાના 

ઢગલા હત્તા. સુઝીના સરડાસાં હી'ગલીસાની સજાવટ હતી. 
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જેનના રૂમમાં દીવાલે! પર ઘોડાનાં ચિત્રો, ટેખલ પર ને 
અભરાઈ પર જાતજાતનાં ઘોડાના રમકડાં, ઓરડામાં પણુ 

જ્યાં ત્યાં છાપાંમાંથી કાપેલાં ઘોડાનાં ચિત્રો પડયાં હતાં. 
બેકીનો એરડા સારી રીતે ગોઠવેલો હતો. એનનતા એર- 
ડામાં બે પલ'ગ હેતા એક એનનેદ અને બના પર 

એક બોર્ડ લગાવેલુ' હતુ: “આ પલગ વર્ષા માટે છે. 
નાતાલ કરવા ગએ પાછી આવરો ત્યારે અહી' સૂરે? અને 
સને કહેઃ “જ્યાં સુધી તું' પાછી નહી આવે ત્યાં સુધી 

આ બેડ અહી'જ રહેશે” એની બારીમાંથી એણે મને 
માર્ રૂમ બતાવ્યો, પણુ હું" ભારત આવી ગઇ પખી, 
તેતો પત્ર આવ્યો હતો ને લખ્યુ' હતુ': “હમણાંથી ખરક 
ખડું પડે છે અને ધુમ્મસ પણુ રહે છે એટલે મને તારા 

રૂમ દેખાતો નધી. એનની ખાએ થોડી સ્લાઈડ ખતાવી, 
લગભગમ સાડાદસ વાગે બેટી મને લેવા આવ્યાં અને અસે 

ઘેર ગયાં, ન 

પછીનો દિવસ હત્તો ૧૫મી ઓગસ્ટ, તે દિવસે 
સાંજે સાઠાઆઠ વાગે સેન્ટ નેન્સ પેરિશ હાઉસના હેતમાં 

અમે નાનો એવે કાર્યકમ આપવાનાં હતાં. સાડા છ વાગે 

અમારા ન્તૂથનાં ખધાં ભાઈ-ખહેનો ત્યાં આવી ષહોંચ્યાં 

હુન્ધાં, ચારપાંચ ટેખલેો ગોઠવી અમે નાનકડુ* સઇરષન 
ચોજ્યુ" હતુ'. એસાં સાડીએ, ચ'પલે[, કાશ્મીરી ભરતવાળદ 
ગજમ વસેદ, આભૂતભૂ, ચામડાની વસ્તુઆ (અતે સૌ 
અમારાં સા અતે પાતે ભેટ આપવા સાટે કેટલીક ગૃહ 
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ઉઘોગની કલાત્મક વસ્તુએ લઈ ગયા હતા); સુખડની, 
હાથીદાંતની વસ્તુએ, અગરખત્તી-ધૂપ, ભારતની વિરેષતા 
દેખાઈ આવે એવી બધી વશ્તુએ ગોઠવી હતી. શ્રીમતી 
શૈફ્ડ અતે ખેટીએ કલ્લ' હતુ' કેઃ “એ બધી વસ્તુઓનું 
બરાખર ધ્યાન રાખજે. કેઈ ચોરીના ભાવથી તો નજ 
ઉઠાવે, પણુ ગમી જાય એટલે લઇ લે....' પોતાની પ્રજાની 
વિરુદ્ધ તો નજ બોલે તે! તેચે ચોરીને! ૩ર ખરો એ 
અમે સમજી ગયા! 

કાર્યકમની શરૂઆત અમે વિવિધ પહેરવેશોાથી 
કરી, ગુજરાતી, મરાઠી, ખગાળી, પ'જાબી, રાજસ્થાની તથા 

સદ્રાસી પોષાકોની, વિવિધતા રજૂ કરી હતી. ત્યારબાદ 
'વિશાખાએ રીવાનૃત્ય કયુ”. એમાં હથેળીમાં દીવો! પેડી 
"હાથ ગોળ ફેરવવામાં તો બધાને અદભુત કળા લાગી! 
જ્યાર પછી કિરીટે નાનુ" ભાષણુ “ક્યુ. મે' એક નૃત્ય કર્ઝી”. 
એમાં ડોક હલાવવામાં તો અજખ સાધના નેઇસ એમ સૌ 
માની ખેઠાં 1 પછી સૌએ સાથે મળી 'રઘુપત્તિરાઘવ” ગાયું ને 
તે ભજતની વિરેષતા સમજાવી. છેલ્લે ભાઇએ! -મહેનોએ સાથે 
મળી શસ કર્યો. રાસ માટેના દાંડિયા એક બાળમ'દિશમાં 
ખઆાળકૅઃે રમવાનાં સાધને માંથી ઉપાડી લાવ્યાં હતાં! 
છેલ્લે આભાર સનાયે। ને*“જતગણુસન' સાથે ફાયકમ પૂરા 
કર્ચો. ત્યાર પછી ખધાને શરબત અને ખિસ્દીટ આપ્યાં. 
કાર્યકમ તે એક કલાકમાં જ પૂરા થઇ ગચે, પર'તુ લોકે 
તો ત્યાર પછી પણુ કયાંય સુષી ઊભાં [રહયાં. કાયકમ 
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જેવા માટે અમે ટિકિટો! નહોતી રાખી. સૌ માટે દરવાન 
ખુલ્લા હેતા એટલે હોલ તો ખીચાઃખીચ ભરાઈ ગચે। હતે, 

સેડના એક મિત્ર શ્રી એન્ડરસન કહેઃ “હું જ્યારે નાને 
હતે ત્યાર સે" મારા દારીમાંને નાની નાની લાકડીએ થી 

નૃત્ય કરતાં નેચેલાં, તમારા રાસમાં અને એમાં મને ઘણુ' 
સામ્ય લાગ્યુ 

ચાર્લસ્ટનનુ' આરાગ્યખાતુ' હરેક ઉનાળામાં કેમ્પ 

ચોજે છે. શહેરથી ષ'દર વીસ માઈલ દ્ર ઝુદરતના સાન્િ- 
શ્યમાં આ શિબિર હોય છે. એમાં ન્ેડાવાની દરેકને છટ, 
ઉમરતુ' બ'ધન નથી અને તેઓના કહેવા પ્રમાલ જાતિનુ' 
ખ'ધત પણુ નથી. પરતુ એ કેટલે અશે સાચુ' છે તે બે 
શિખિર જેયાં પછી મને સસજાઈ ગયું. પબ્લિક શેલ્થ 
ઔફિસર ડો. સીકફ્ડ સાથે હું' સ્મેકવાર શિબિર નતેવા,ગઈ. 
શ્રી મ્ોમી ષણુ સાથે હતા. એ શિબિર ચાલ*સ્ટનથી ૧૫ 
માઇલ દ્રર 'કતી અને ડો સીકક્ડે જ ચોજી હતી. ચાર 
આજુ પર્વતમાળા હતી. નીચે ધૂળ ઊડતી હતી, સખત 

તાપ હતેો.. અસેરિકત સ્રીએ, કિશોર-કિરોરીએ તથા 
ખાળકોનાો જમેલો હતે. પુરુષો પણ હતા પરતુ તેત્રની 
સખ્યા નહી' જેવી હતી, શ્રિનિર માટે ખાસ તરવાનેા 
હેજ તૈયાર કચે1 હેતો. શિખિરમાં નેડાવા માટે અસુક 

--પૈસા આપવાના હાય છે, પરતુ મૂલ્ય એટલુ ઓણછુ' હોય 
“છે કે ખધોંને પોસાઇ શકે, રહેવા માટે બેઠા ઘાટની 'કે.ટેન” 
હતી. એક મોટો ખ'ડ હતો. ત્યાં બાંકડા ગોઠવેલા હેતા. _ 
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“મવા બેસવા માટે તેને ઉપચેગ થાય, એ જ ખડડમાં 
થારે બેન્ડ વાગે ને ક'ઈ કાષ*કમ ધાય ત્યારે તે બાંકડા 

ક્ષવગ*ની બેઠક ખને અને ન્યારે 'ડાન્સ'નોા કાયમ 

1ય ત્યારે બાંકડા એક પર એક ચડાવી ધમાચકડી 
[ચી નય. એજ ખગડમાં એક પથ્થરની બેઠક હૈતી. તેના 
1૨ મોટા ચૂલા, ઓવન, ગેસ વગેરે હતુ. બધાંનુ' ભોજન 
યાં સાથે જ પકાતુ' હતુ. એ ભાગમાં ૫*દરેક દિવસ પહેલાં 

મુભ માખીએ થઈ ગઇ થતી. તેની સામે તરત પગલાં 
વવામાં આવ્યા હતા અતે ડો. સીકક્ર્ટને હવે શી હાલત 
કે તે નેવું હતું એટલે અસે આવ્યાં હતાં. મતે રડીખડી 
1-ત્રણુ માખીએ દેખાઈ, પરિણામ પ્રમાણુમાં ઘણુ' સારુ' હતું 
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અધ હોવા છતાં તેમનાં મેટાને ને અખાડાએા ચાલુ હતા 

અતે તેતો એક મપત્ર હેતુ કિશેપર-કિશેરરીઓતે ખને ત્યાં 
સુધી ઘરમાંથી ખડર રાખવાને થતો, કનાવા નદીમાં 
આશલે વષે" સાટુ” પૂર આવૅક' અને સેક્ડા કુટુ'મોા 

ઘરખાર વિનાનાં થઇ ગયાં હતાં. પૂરના ભાગ ખતેલેા 
વિસ્તાર પણ્ સૈ' નયા. પ્રગતિશીલ અસેરિકાની ઝડપને 
વિચાર કરીએ તે! આ વિસ્તાર ઘણ્દા પછાત લાગે. એક 
વષમાં તો! બધુ' પાછુ મ'ધાઈ જવુ' નેઇએ એવી આપણી 
કલ્પના હય, પરતુ ત્યાં હછી ખૂખ ભ'ગાર હતો. એક 
સકાનનેઃ નીચેનો ભાગ તૂટી ગયે! હેતે! પર'તુ ઉપરના બે 
માળ સાબૂત હતા. તેની પાછળ એકાદ ફર્લા'ગને અ'તર 
નીચે પથ્થરનો એક માળ કરી, પેલા (મકાનના ખે માળી 
જેમના તેમ ઊચડડી આ નવા સકાન પર બેસાડી 
રીધેલા. આટલી ખધી હોનારત થવાનુ' કારણુ એ હતુ 
કૈ મકાને। લાકડાનાં હતાં. આખા ચાલ'સ્ટનતમાં શાળાએ 

તથા કેવલેને ને એકફ્સનાં મકાતેો સિવાય બધાં લાક- 

ઠાંનાં જ ઘરો હતાં ને પૂરમાં તો તે તરત સડી જાય 
તે સ્વાભાવિક છે. એક જગ્યાએ સોટેો ખાડો હતો. 

જાણુ કોઈ તળાવ સુકાઇ ગયુ' હોય એવું લાગતુ હતુ". એ 
પૂરવા તેમની પાસે માટી નહોતી; પરતુ આખા ચાલસ્ટ- 

નતો કચરા એમાં ઠાલવવામાં આવતો હતે.. એ કચરા 
દાખી દાબીને ખાડાત્ુ' સ્તર તેની બાજુની જમીન ન્ેટલુ* 
કરવામાં આવતુ હતું. સુષ્કળ કચરાને લીધે લગભગ ચ્કડધુ” 
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તો આ પ્રમાણે પુરાયું હેતુ કચરાનો નિકાલ કરવાની 
અને ખાડાને ઉકેલ આણુવાતી આ પદ્ઠતતિ મને ગમી. 
ત્યાંથી આગળ ચાલ્યાં ત્યાં મે.ટરાના શ'ગારનો ગજ 

જેચે1, સેકડોની સખ્યામાં ખો. ખડકાયેલી હતી. તૂડેલી, 
ફૂટેલી, કઢાઈ ગચેલી મેપ્ટર હતી. પછી તે ઠેરટેર આવા 
ગ'જ ત્યા. થી ઢોમીએ કહ્યું કે શહેર સુધરાઇએ શહેરનું 
સો'ય" જાળવી રાખવા મોટરના આવા ગ'જ બડકતારને 

તેની આગળ અમુક ફૂટ ઊચી દીવાલ બનાવવાને! હુકમ 
કર્ચ છે, પરતુ મોટા ભાગના ગ'જ રસ્તાની બજુબાજી 
ભાવેલા ઊડા ખાડાએમાં હતા અને તેની આગળ રચવામાં 
આવેલી દીવાલો ઢોળાવ હોવાને કારણું એટલી નીચી 
લાગતી હતી કે ચાલ'સ્ટનના “સો'દય”માં તેથી વૃદ્ધિ 
થતી હતી! જું 

નેડ અને બેટીને વેસ્ટ વાંજનિયા રાજ્યતા ગવર્નર 
શ્રી બરન તથા શ્રીમતી બેરન સાથે સારી એળખાણુ હતી 
એટલે સમણે અમારી સુલાકાત ગોઠવી આપી. ચાલસ્ટન 
શજ્યનુ' પાટનગર હોવાથી ગવન"રતુ* રહેઠાણુ કૅપીટોલની 

સામે જ હતુ. આપણે ત્યાં જીખ્ય પ્રધાનતા જે દરને. 
હોય છે તે ત્યાં ગવનરનો હોય છે. અમારા જૂથે ગવ- 
«દરના રણેઠાણુની સુલાકાત હોવાની હતી, શ્રી અને શ્રીમતી. 
ખેરનને મળવાનુ' હતુ' અને પછી કૅપીટોલ નેવાનુ' હેતું. (મે' 
તો જેયુ' હર્તું પરતુ ખીનએએ નહાતુ' નચ.) શ્રીમતી 
"શેકર્ડ તધા એટી ગવ્તરના આવાસના ખૂબ વખાણું ફરતા. 
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હતાં. “કેટલુ” ભવ્ય છે !' એમ વારવાર કહેતાં હતાં પર'તુ 
અમને તો! સુ'બઇના ગવમે"ન્ટ હાઉસની સરખામણીમાં તે 
તદન સામાન્ય લાગ્યું. વોશિન્ગ્ડનતુ' વ્હાઈટ હાઉસ નેઈને 
"પણુ સમે અ'જાયાં નહી' તે આનાથી કઇ રીતે પ્રભાવિત 
થઇએ 1 તેોચે “વાઠ વાહે? કરવાતુ' શીખી ગયાં હતા એટ્લે 

ચલાવ્યે રાખ્યું. શ્રી અતે શ્રીમતી બેરત સ્ોજન્યમૃતિ* 
લાગતાં હતાં. અમારી વ્યક્તિમત ઓએઓળખાણુ કરાવવામાં 
આવી ત્યારે શ્રો બેરતે મતે પૃછયુ': “ગઈકાલની રમત 
કૈવી લાગી? છેલ્લે આપણે હાયર્ય તે ટીક ન થયુ'.' આગલે 
દિવસે નેડ અને બેટી મને અમેરિકનોની પ્રિય રમત “બેઝ- 
ખોલ' તેવા લઈ ગયાં હતાં: ગવન"ર પણુ તેસના કુટુખ 
સાથે આવ્યા હતા. ત્યદૈ બેટીના ખાસુજીએ ગવર્નરને મારી 
અએળખાણુ આપી હતી. હું એમ માનતી હતી કે તેએ 
એ ભૂલવી ગયા હરો અથવા તેને યાદ કરવાની જરૂર કરી 
જણાશે નહી પરતુ મારો વારો આવતાં જ તેસા બોલ્યા : 

“તમને ક્રીથી મળીને ઘણા આન'દ થચે1.' થોડા ડ્રોટા 
પાડયા અને અમારી સાથે થોડી આડી અવળી વાતે! કરી 
તેએ કામે ગયા. શ્રીમતી બેરતે અમને નાસ્તો કરાવ્યો, 

આગ્હ પણુ ખહુ કરતાં હતાં. એમને આભાર માની અમે 
જપીડોલ જેવા ઊપડયાં. ત્યદ ફેરી ગવર્તરને મળ્યા. તેમણે 
એમના ફ્રોટા પર હસ્તાક્ષર કરી અમને સૌને આપ્યા. 

ચાલસ્ટનમાં બધાંતે એમને સાટે ખુ માન તું. કૈપી- 

સેલમાં કેક્ઠેકાશે એમના ફેટા લગાવેલા હતા. આપણે 



૪૮ * શહેરની શોભા 

વાં તે! પડિત જવાહરલાલ નેહરુના પણુ એટલા જેટા 
કયાંય લગાન્યા નહી હેય ! 

ત્યાંથી જેટલાને પ્રેસ નેવુ' હતુ* તેટલાને હુ* ચાલ" 
સ્ટન ગેઝેટની એક્રિસમાં લઈ ગઈ. માલિકની જીકરી” 
ખરીને, એટલે મારા મહેમાનોતે બધુ' ખતાવવાની મને છટ! 
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છુવે તે! ચાકસ્ટનમાં ડું બે-ચાર દિવસની જ 
મહેમાન હતી. તે પછીના અઠવાડિયામાં ખધાં એકસપરી- 
સેન્ટસ*ને સુકત પ્રવાસી પેઠે જ્યાં જવુ' હેધય ત્યાં જવાની 
જૂટ હુતી, 

જતાં પહેલાં અમારા જૂથે સોનાં “મા' અને “પા' 
માટે સમૂડભેોજન ગોઠવ્યું” અમારો પાછલે ખગીચોા ખૂખ 
સોથ હતો એટલે સમાર'ભના સ્થળ તરીકે તે પસદ 
કરવામાં આવ્યો. સૌતાં મા-પા ઉપરાંત અમે ચારલસ્ટતમાં 
વસતા ભારતીય ભાઈએ ને પણુ બોલાવ્યા હતા. એ સૌએ 

ચણુ નાતે ભારતીય ખાણુ' પકાવી અમને જમવા બોલાવ્યાં 
હતાં, ખધાં મળીને લગભત્ર પચાસ જણાં થતાં હતાં. 

જૂયમાં અમે પાંચ બહેતો હતી. અમે પાંચેસે વાતગીએઓ 

વહે'ચી લીધી. જૂયના ભાઈઓએ વ્યવસ્યાનુ' કામ ઉપાડી 

લીધુ*, ને કે મોટા ભાગની ગોઠવણુ તો બેટીએ જ કરી 
લીપી હવી. બગીચરમાંથી ર“ગબેરગી ફરે: તે.ડી ટેક પર 
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અને ઘરમાં ઠેર ડેર ગોઠવી દીધાં હતાં. બેટીના ઘરનાં ખધાં 
કાચનાં વાસણા અને ચાંદીનાં છરી, કાંટા, ચમચા અમારી 
સૅવામાં હાજર હતાં. તે દિવસે મે' બેઢીને સાડી પહેરાવી. 
ભારી ટાધી સાડીઓમાં તેમને એક સાડી ખૂબ જ ગમતી 
હતી અને જ્યાર તેમને ટું" એ પહેરવા આગહ કરું ત્યારે 
કરે, “તમારા વિદ્યાયસમારભ વખતે પણહેરાવજે.' અને 
જયારે તેમણે એ પણેૅરી ત્યારે તેએ એટલાં ખુશ થઈ 
ગયાં હતાં કે ન પૂછે! વાત ! સાડી તેમને કાવી પણુ ખહું 
ગઈ હતી. એક હાથે પાટલી ઊ'ચી પકડી રોજની સ્કૂત્ષ્થી 
તેઓ ખધે દોડાદોડ કરતાં હતાં, જેટક્ાં જેટલાં આવે 
તેટલાંતે ગોળ કરીને સાડી બતાવે, ગળામાં પહેરેલી માળા 
ખતાવે, કપાળ પરને ચાંદલે! બતાવે. શ્રીમતી શેક્્ડં અને 
તેમની દીકરીએ પણુ સાડી પહેરી હતી. 

ફે ખપધાં ખૂબ આન'દથી જમ્યાં, અમે રસોઇમાં તીખા- 

શને ટાળવાનો પ્રયત્ત તો કર્ચોર હતે, છતાં એ લોકને તે 
તીષુ' લાગ્યુ”, પર*તુ સાથેસાથે સ્વાદિષ્ટ પણુ એટલું કે સિસ- 
કારા બોલાવતાં જાય અને ખાતાં નય અને થે!ડીવારમાં 

તો ખધુ' લગભગ સાકફ્ કરી નાખ્યું. અમારાં સોને 
સાટે એ દિવસ ચાદગમાર ખની , ગયે. 

તે પછી બે દિવસમાં મે' ચાલ"સ્ટનની વિદાય લીધી. 
સવારતા ૪ વાગ્યાની ટ્રેનમાં બેટી અને હુ' લુષ્સબર્ગ 

જવાનાં હેતા, ત્યાં રાજ્યનો મેળે ભરાચેદ હતો, એવુ” નપ્મ 
હતુ* “વેસ્ટ વર્જિભનિયા સ્ટેટ કેર.' ત્યાંથી ષદરવીસ માઇલ 



સાર્લસ્ટનની વિદાય ટજ 

ડર બ્ડાઈટ સદ્ક્ર નામનુ એક નાનુ' ગામ આવેલું છે. 
ત્યાં “ચીનખ્રાર“નામની-હોાટેલ છે. આખા અસેરિકાની સાત- 
આઠ સેો!ટી અને અધતત સગવડભરી હોટેલોમાં એની 
ગણુતા થાય છે. 

સવારે મે'ડામાં મોડુ સાડા ત્રણુ વાગે તે! ઊઠવુ' જ 
જેઈએ. એ માટે એલામ ગોઠવી રાખ્યો હતે. નેડે પ્રેસમાં 

એક માણુસને કહી રાખ્યુ' હતુ' કે સાડા ત્રશુ વાગે એથે 
ક્રેન કરવો! | એટલે ટ્રેન ચૂકી જવાનો ડર ન હતે।. ડુ” 
તેદ રાતના વાર'વાર જગી જતી હતી. છેવટે અદી વાગે 
ઊ'ઘ આવી. ઘસઘસાટ ઊંઘી ગઈ, અચાનક આંખ ખૂલી ને 
ઘડિયાળમાં ન્નેયુ* તો પોણુપ ચાર] જલદી જલદી બહાર 
આવી તો] બધુ' સૂમસામ ! બેટી અને સેડ પણુ ઊઠયાં ન 
ડતાં. એમના દરવાન્ત પર સે' ટકૈઆરા કર્યાં ત્યાં બેટીની 
ખૂમ પડીઃ “અ'દર આવ.' સૈ' દરવાન ખોલ્યો તો રૂમમાં 
અ'ધારું' અને ખ'ને હજી પથારીમાં! એલામ" અને ફેાતે 

એમને જગાડેલાં, પણુ પાછાં સૂઇ ગયેલાં ! મે* કછુ: “ચાર 
વાગ્યાની ર્રૅન છે, આપણે ભાગવુ' નેઈએ? અને ક્ટાક્ટ 

તેયાર થઇ અમે સ્ટેશને પહોંચ્યાં. ટત મોડી હતી અતે 
અધો કલાક ચાજસ્ટનમાં ઊભી રહેવાની હતી. આ ધાંધ- 
લમાં પાડોશી સખી એનને તો “આવજે? કરવાતુ' જ રહી 
ગજુ. આગલે દિવસે એણે મતે કલ હતુ' કે એ સવારના 

ત્રણુ વાગે ઊઠીને એના રૂમની લાઈટ કરરો એટલે માર 

સમશી જવાનુ' કે એ મને “આયખાય' કહે છે, પણુ તણ 
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વાગે તે॥ હું ઊંઘતી ઠેલી ! ત્યાર પછી એને. પત્ર આવ્યો 
એમાં એણે લખ્યુ' હતુ' કે એના રૂમની લાઈટ મે જોઇ 
હેરૅ, પણુ મારે દિલગીરી સાથૅ તેને આખી કથની 
લખવી પડી. 

નૈડથી તો ઓક્િસ છોડાય એમ નણોતુ', એટલે 
હું' અને બેટી જ જવાનાં હતાં. ઇેવરાજને પણુ મેળે 
નેવાતુ' ખડું મન હતુ* એટલે શ્રીમતી શેક્ડ એને લઈને 

સ્ટેશન પર આવી પહોંચ્યાં હતાં. વાતવાતમાં એમણે કહ્યુઃ 
“દવરાજને તો સારે નાના બાળકની જેમ લાડથી સાચ- 
વવેદ પડે છે. સવારથી સાંજ સુધીને માટે એ બહાર જાય 
તે! એને માટે નાની બૅગ તૈયાર કરી આપવાની, ખધીો 
કરાય*કમ ઘડી આપવાતેઇ સ્ટેશને મૂકવા આવવાનુ, લેવા 
આવવાતુ*, આટલી ખધી સ'ભાળ રાખવાની મને રેવ નથી. 
મારી દીકરીએ તે! “ડું' જાઉ' છુ” એટલુ બોલીને ચાલતી 
થાય! એ લેહેોની તે! મને ચિતા પણુ ન ચાય અતે 
રિવરાજને કયાંક અધો કલાટઠ પણુ સડ ચાય તે મારા 
જવ ઊ'ચે1 થઇ જાય 1 પ્રેમાળ ખાઈના આ શખ્રો હતા. 

એમની વાત તદન ખરી ઢતી, બેટી તો બાળકથી 

જરાચે ટેવાચેલા નહી' એટલે મારી ખૂબ સ'ભાળ રાખતાં. 
સવાર ઊઠે સારા પછી, પણુ ડું" નાહીને રૂમમાં દાખલ 

થાઉ' કે ટેબલ પર ફળતા રસને! ગ્લાસ પડયો જ હોય- 

સારસ સેલા કપડાં કોઇકવાર ધોવાના મશીનમાં નાખવાનાં 

શહી ગયાં હોય ને ડું' ખહાર ગઈ હોઉ' તે આડું" ત્યારે 
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કપડાં ધોવાઇ, સુકાઇ, ઇસ્રી થઇતે મારા ખાનામાં વ્યવ- 
સ્થિત પડયાં હોય ! અમેરિકુત સમાજની કેટલીક રીત- 
જાતથી હું અજાલ્ી હતી, પરતુ બેટી મારુ બટુ જ ધ્યાન. 

રાખતાં હતાં. કોઇસે જમવા બોલાવ્યાં હેય ત્યારે વિદાય 
લેતાં કાતો! કેને આભાર માનવે! નેઈએ તે ધીરેથી મને 
કહી દેતાં. જમી આવ્યા પછી કાગળ અને પત આપી. 
મતે કહે કે હવે એ લે।કેને આભારને। પત્ર લખી નાખ. 
હું” લખુ' પછી તેને કવરમાં મૂકી, ટેલિફોન ડિરેકટરીમાંથી 
સરતાસુ' શોધી, ટિકિટ લગાવી પોશ્ટ કરી આવે, આભા- 
3ના-પત્રની-ત્યાં“ખડું કિ'મત હોય છે. કઇ રીતે ત્યાંના 
શમાજમાં મારુ" સારુ' દેખાય, કઈ રીતે ખધાં મને માત 
માપે, મારી પ્રશ'સા કેરે એવુ જ તેએ છહે'મેશાં ધ્યાન 
રાખતાં. ફેટલીજ વાર એવુ* પણુ થતુ' કે કોઇ મને આમ” 
લણુ આપે અસે સારી ત્યાં જવાની ઈચ્છા ન હોય 

તો હુ* શ' કહીશ તે તેમને માઠુ' નહીં' લાગે એ ખધુ' 
મતે શીખવી રાખે, ખરેખર મારાં બાની જેમ એ સારી 
સ'શાળ રાખતાં તે અમેરિકન રીતરિવાને શીખવતાં, 

અમે 7ૃતમાં બેઠાં કે મને ઊ'ધ આવવા લાગી. 

બેઢીના ખોળામાં માથુ' મૂફી હું' સૂઇ ગઈ. થોડીવારે 
ખેટીએ મતે જગાડી. અમારે નાસ્તો કરવા “ડાઈની'ગ 
કારમાં જવાતુ' હતુ'. આખી ર્રેત સળ'ગ હૅતી. બે ડખ્ખાને 

જેડતેઃ દરવાજે બધ હોય, આપણુ જઈને દરવાજા પર 
લાગેલ એક તકતી;-જેતદ પર “ત્રાવે? લખ્યુ" હોય તેને. 
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ખટન દખાવીએ તેમ દખાવવાની, એટલે દરવાતે ખૂલી 
જાય, એમ કરતાં કેટલાય દરવાન્ત વટાવી અમે ડાઈની'ગ 

કારમાં પહોંચ્યાં. આખી ટત એરકન્ડીશન્ડ હતી. ડાઈની'શ 
કાર પણુ ભપકેદાર યતી. થોડો નાસ્તે કરી અમે અમારી 
જગ્યાએ આવી પહોંચ્યાં. થોડીવારે વ્હાઈટ સલ્ફર આવ્યુ 

નીચે ઊતર્યા ત્યાં હોટેલની મોટી કેડીલેક મોટર અમતે 
લેવા આવી હતી, ભવ્ય હોટેલ હતી. સે'કડો એકર જેટલે! 
આગથી છવાચેલે। હોઢેલનેો વિસ્તાર છે. ચારે બાજી લીલુ'છમ. 
સોઢા રાજાશાહી બગીચા, અતે તેમાં મોથ મહેલ. જમીન 

અતે પશથિયાં પ૨ સુ'વાળા ગાલીચા) ઊ"ચી જાતનાં રાચ- 
&ચીલાં અને ઊચી જાતનાં રેશમી કાપડનાં તેનાં કવર, 
સરસ પડદા, ફૂલોની સુ'લર ગોઠવણી, બધુ" આંખતે આંજી 
રે તેવુ' હતુ. ૨૦૦ _વષ*થી આ હોટેલ અહી' છે. ધીમે 
ધીમે તેને! વિકાસ થતે। ગયે! છે. આજે તેમાં €૫૦ રૂમ 
છે. બેઠા ઘાટની છૂટીછવાયી ખ'ગલીએ પશુ છે. કેશના 
પ્રમુખ માટે તથા એ પ્રકારનો ઊ'ચો હોદ્દો ધરાવનારામોા 

માટે સુખ્ય હોટેલને નેડતુ' એક બીજી* મકાન થતુ*. ત્યાં 
એ સૌની પાર્ટ'-એા, સભાએ વગેરે માટે જીદા જુદા ખ'ડો 
હેતા, આ ઉપરાંત હોટેલમાં જાતજાતની હુકાતે। હતી. બધુ' 
મોંઘુ* તો! ઘણુ', પલુ તોયે ચીને ભપકેઠાર એવી કે કઇક 
ખરીદવાની લાલચ થાય. ફેલ, ઝવેરાત, સો'દય*પ્રસાધને, 

વસો, સિગારેટ, પીપરસેન્ટ, સુસ્તકે,, અત્તરા, બૂટ, સરો!" 
શરતેપ વગેરેની પુષ્ફળ દુકાને! હેલી. ખપામાં' ગોઠવણુ પણુ 
એવી સરસ કૅ સન લેણભાઈ જાય. વળી હોટેલની સેવાઓમાં 
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૧૨ કલાકમાં કપડાં ધોવાની વ્યવસ્થા, આપણુ” અગ્રક સ્થળે 
ચિત્ર દોરાવલુ' હેય તે! ચિત્રકાર પણુ હાજર! દાકતરે,, 
પોસ્ટએફ્સિ, સ્તાનાગાર-એમાં જાતજાતનાં પાણીથી નહાવાનુ', 
ચામડીનાં દદૌવાળાને માટે અસ્રુક રસાયણે્ાનાં મિશ્રલુવાળાં 

પાણી હોય, વશળમાં નહાવાનુ' વગેરે, તરવાના હ।જ પણુ 
અરા, સાથે તાતું ખાળક હોય અને તેનાં માબાપને બહાર 
જવુ" હેય તે અસુક ન'બરમાં ટેલિફોન કરવાનો એટલે 
હોટલના એક ખહેત આવી માખાપ પાછાં આવે ત્યાં સુધી 

એ ખાળકને સ'ભાળે. પણુ એ મોંઘુ' ખડું પડી ન્તય ! 
આપણુ' ગજુ' નહિ, રમતમમતનાં સાધનોનો તો. પાર 
નહોતો, ગોલ્ક્ ત્યાંની અતિપ્રિય રમત છે. 

તેએ ભાડેથી મોટરો પણુ આપૅ છે. બેટીએ એક 
મોટર લીધી હતી. સોટી સરસ મોટર હતી. અમે ત્યાં તે 
દિવસ રહ્યાં હતાં. પહેલે દિવસે તો “ચીનખ્રાર'માં ફયા'* 
અપોરના જમીને અમે મેળો જેવા ઊપડયાં. ત્યાંથી ૧૨-૧૫ 

માઈલ દ્રર આવેલા લુઈઇસઅગ*સાં મેળા હતે. આખા 

રાજ્યતો મેળા એટલે પુષ્કળ લેકે! આવેલા હતા, શળામાં 

ગુખ્યત્વે તો પશજીઓનુ' પ્રદ્શન હતુ એ માટે ઇનામો 

હતાં. લે!કોતે બધુ” જોવામાં બહું રસ ન હતે, પછુ ચારે- 

આજુ આન'તુ' વાતાવરણુ હતુ', જાતજાતનાં ચગડોળ હતાં. 

કેટલાંક તે! નતેતાં જ ખીક લાગે તેવાં રાક્ષસી કદનાં હતાં. 

એતે જેતાં જ જયદૈ જીવ તાળવે ચડી નાય તો! બેસતાં 

તો ઊડી જ તન્્તય ! દર વષે" આવેઃ મેળા ભરાય છે. એ 
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વખતે “મિસ કેર તરીકે સેક છે.સેની પરદો ધા પેરે, 
સા વખતે લીન્ડા નામની સેક છોકરી હતી. સેગામી સે 
મહેમાર હતી. દરેક જ્્યાે સેતે માટે સૌથી 

સારી વ્યવસ્ઘા હોવ. આખા મેળામાં દેવરા સને હુ 
અમે તે જ ભારતીય હતા સને મેળાનું ગાડપણ હતા! 

ગ્ગમને પણ ખેનાના મહસાત લનાથી છીધા સપને ૬૨૩ 
જગ્યાસ્મે લીન્ડાની સાથે ગ્મમારી જગ્યા પણુ રહેતી, ત્યા 
પટર્લાઝ લેક્નૃત્યો. શજવાયાં, ગીતે? ગવાયા, અગ કસરતના 

એક થયા: એ પછી અભા-પ્રહ્શાત (હોસ રો. 
સૌથી પહેલા ફૂદતા ઘોડાનું પ્રદ્શન હેતુ. એક મોડુ 
ગોળ બેદાન તુ”, તેની સજ્તુભાશ્ફુ પાળ ખાંધેલી હતી 
અને થત્તરા લેકે અદ પ્રદરરન સ્વા બેઠાં હતાં. જુ 
પણુ લીન્ડાની સાથે હતી. એક પછી એઇ અભ 
સસ્ત ઘોડા આવતા અને એેદાનસાં મૂકેકા અવરોધો પશ્થી 
મટી જતા. એેદાનસાં ખે પરીક્ષકો ઊશા હતાઃ અ અવ" 
રાધોમાં ઘાસની વાડ હતી. ઘોડો ઝુદાવતા જે તેના પગની 
અરીથી એક ષ-તુ' પણુ હેલતુ' તો  ઝીણુવટથી નિરીક્ષણ 
કરતા પરીક્ષક તરત તેની નોંધ લેતા. લગળગ ઇસેક ધોકા 

શઆ પ્રકારે ખેલ બતાવી ગયા. દસેક મિનિટમાં જ પરાક્ષકેગે 
વિજેતાનાં નામ ખહાર પાડયાં, એ પ્રદશ'નતા ર'ચાલક બેટી 
ચાસે આવ્યા અને પૂછ્યુ": “ તમારાં મટેમાનનતે હાથે ટકી 
અપાવીએ તે ?' બેટીએ તે! ણુશ થઇને યા પાડી. એ સંશળીને 

સને આન"દ તેર ખૂઝ થચેઇ, પણુ ત્યાં ઠ'ડી બણુ જ હાગર્ત!: 
હતી. ખુક્હામાં અદ ખધુ' ચાલતું હતુ, સાંજ પડી 2 
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વખતે “મિસ કેર તરીકે એક છેકરીની પસ"દગી થાય છે. 
આ વખતે લીન્ડા નામની એક છોકરી હતી. મેળાની એ 
સહેમાત હતી, દરેક જગ્યાએ એતે માટે સૌથી 
સારી વ્યવસ્થા હોય. આખા મેળામાં દેવરાજ અને ટુ, 
અસે બે જ ભારતીય હુતાં અને સેળાતુ' આકષ*ણુ હતાં! 

અમને પણુ મેળાતા મહેમાન બનાવી દીધાં અને દરેક 
જગ્યાએ લીન્ડાની સાથે અમારી જગ્યા પણુ રહેતી. ત્યાં 
કેટલાંક લોકનૃત્યો ભજવાયાં, ગીતે! ગવાયાં, અગ કસરતના 
ખેલ થયા. એ પછી અશ્-પ્રદરત (હોસ શે). 

સૌથી પહેલા કૂદતા ઘોડાતુ' પ્રદ હંતુ'. એક મોઢુ 
ગોળ મેદાન હતુ. તેની આજુબાજુ પાળ બાંધેલી હતી 
અને હરા લોકો આ પ્રદર'ન જેવા બેઠાં હતાં. હું” 
પણુ લીન્ડાની સાથે હતી. એક પછી એક અલ- 
મસ્ત ઘોડા આવતા અને મેદાનમાં મૂષેલા અવરોધો પરથી. 
મૂટ્ટી જતા, મેદાનમાં ખે પરીક્ષકો ઊસા હેતા. અ અવ- 
રાપધોમાં ઘાસની વાડ હતી. ઘોડે ઝુદાવતા જે તેના પગની 
ખરીથી એક પ-તું પણુ ડલતુ' તે! ઝીણુવટથી નિરીક્ષણ 
કરતા પરીક્ષકેો તરત તેની નોંધ લેતા. લગભગ દસેક ઘોડા 

આ પ્રકારે ખેલ બતાવી ગયા. દસેક મિનિટમાં જ પરીક્ષકોએ 
વિજેતાનાં નામ બહાર પાડયાં. એ પ્રદશતના સ'ચાઉક બેટી 

પાસે આવ્યા અત્તે પૂછ્યુ": “ તમારાં મહેમાનને હાધે ટ્રોષ્ઠી 
અપાવીએ તો ?' બેટીએ તે! ખુશ થઇને હા પાડી, એ સાંભળીને 
મતે આન'દ તે! ખૂબ થયે, પણ્ ત્યાં ઢ'ડી બદુજ લણાતી- 
હતી. ખુલ્લામાં અ ખધુ' ચાલતું હતુ, સાજ પડી ગઇ 
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હતી, પવન પણ વાતી હતે. હં' તે! ખરેખર પ્ર્જતી હતી. 

મ્ે* સ્વેટર પહેરેઠુ, ઉપર કોટ પહેર્યો, હાથનાં મોજા 
પહેર્યા" અને બેટીની સોડમાં ભરાઇને બેટી ત્યારે કઇક હુક 

લાગી. પણુ દ્રોફ્ી આપવા જવાતનુ' એટલે અાલા એટા 

મેદાનની વચ્ચોવચ ઊભા રહેવાતું, એમાં વળી બેટીએ કલ્યુ* કે 
શોજા' પહેરીને ન જવાય, એટલે એ ઝાઢી નાપ્યાં. પછી 
તેો॥ એક પછી એક ઘોડેસવારો આવતા ગયા ને તેમને 
દ્રોફી અધી, રીખીને આપી, બિલ્લા આપ્યા, આ પ્રવૃત્તિમાં 
મજા ખૂંબ આવી તે ઠ'ડી ઘડીભર ભુલાઇ ગઇ. લે।કે।એ 

ચપૃણુ તાળિયોાના ગડગડાટથી મને વધાવી લીધી એટલે 
પ્રજવાતૃ' આપોઆપ વિલીન થઈ ગયુ”! ત્યાર પછી દોડતા 
ઘાડાઓતુ* પ્રદશષત હેતુ એસાં પણુ ખધુ' એ જ પમાણે 
શચું અને'લીન્ડાએ ટ્રોફી વગેરે આપ્યાં. ત્યાર પછી ગિચ્િ- 
કીતા કાયકમ યતો. ખૂબ જ સરસ કતેદ. હજારો લેકેતા 

* અહેડોસ્ય એને તાળીઓના ગડગડાટથી જાણુ આખા ખ્રહ્ધા- 
ડમાં ઊથલપાથલ થઈ જરો એયુ લાગતુ હતું | પછી હતી 
આતશખાજી. સૌથી પહેલા વેસ્ટ વજિનિયો રાજ્યના 
સારો ભાતે અસેરિકાના સ્વજન આરારમાં એના 
મૂળા રંગો જેવી જ કૂટાકડાથી શાશની થઈ. જુદા 

જદા ' આકાર, સુ*ટર ડિઝાઇનો; ન્નતનજતનાં અક્ષરા 

અને વાક્યો આ પ્રમાણે લખાયા. કોણ કયારે રુ' સળ 
ગાવતું હતુ", “ કયારે ગોઠવતુ" હેતુ, એ કઇ જ દૈખાતુ' 
નહોતુ. માત્ર નિખીડ_ અ'ધકારમાં આકાર લેતા જુદા ૧૪૬૬ 
રંગા દેખાતા હતા. એક વાર આખા મેદાનમાં ગોળાકાષે 
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જાઇ જવી પુષ્પા ખીલી ઊઠયાં હોય એવી રોશની થઇ! 
સો આશ્ચયથી “વાઢ! વાહ !' ખોલી ઊઠયાં. લગભગ 
એકાદ કલાક પછી “ધી એન્ડ' લખાયુ' અને માનવધદની 
વીખરાઈ, રાત્રે અસે લુઈસખગ્ટમાંથી પસાર થયાં. ત્યાંના 
રસ્તાસએા પર ગેસની તથા વીજળીની ખત્તીએાને બદલે 
તેલના દીવા મૂકયા હતા, આપણે તો અહીનાં ગામડાંમાં 
રાજ આવુ જેઈએ પર*તુ ત્યાંના લોકે તો ગજથી આની 
પ્રશસા કરતા હતા. અને વેક્ટ વજિ'નિયાના નવા જેવાં 
સ્થળામાં લુઈસબરગતા દીવાએતુ' પણુ નામ હતું ! 

ખીજે દિવસે અમે લુઈસખર્ગ'ની આજુખાજુના 
નેવાલાયક સ્થળે ન્તેયાં, શ્રી અને શ્રીમતી વ્ડાઈટના 
ખેતર્ ગયાં, રાત્રે “શ્રીનબ્રાર'માં સરસ જમ્યાં અને....હુ' 
સે બેટી છૂટાં પડયાં, આંસુ છલકતી આંખો 1 

મારે ત્યાંથી રાતની ટનમાં ન્યુચોર્ફ જવાતુ' હતું. 
ન્યુચોરઈમાં નેડની માસી સાથે હું રહેવાની હંતી. અન્ણ્યા 
રેશમાં રાતની સુસાકર્ી એકલા કરવામાં થોડો ૩ર લાગતો હતે, 
પણુ બેટીએ મને “ગુડખાય સભેટ' તરીકે એ સુસાક્રી આપી 
હૈતી, ટ્રેનમાં “સ્લીપી'ગ કેચ'માં સાર જ્વાતુ* હેતુ*. એક 
નાની રૂમ હતી. એમાં ગાદીવાળી બે ખુરશીએ હતી. રાતે 
એ ખુરશીએ બ'ધ કરી દીવાલમાં જડાચેલેો! ખાટલે! નીચે 
કરવાને. એ ખાટલા પ૨ પોચુ* ગાદલુ' ઓશીઝુ' ને 
સુવાળી રજાઈ ઢુતી. એ રૂમમાં જ નાને કખાટ, નાત 
ખસીત, સાણુ, નેષકીન, બાથરૂમ, અરીસો! વગેરે, પ“ખો, 
જ 
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હીટર વણ-ચાર અત્તીસ્તા ષણુ હતી. વળી દરેક ડખ્લાને 
એક “ધોર્ટર' ષોય, એ સામાન ગોડવી સાપે, પથારી ૩રી 
આપે, ૪૪ ત્તેઈતુ' કરતુ' હોય તે! લાવી સાપે. સેને 
બોલાવવા માટે _ઘ"ટડી પણુ હતી. રૃમતુ' બારણુ પલો૩* 
કરી દઈએ એટલે કોઇનો ડર ન રછે. બેડીએ પણુ 
ટિકિટ માસ્તરને તથા પોર્ટરને મારું 'ાસ મ્યાન 
રાખવાની લલામણુ કરી હતી અતે ટીપ પણુ આપી 
રાખી હતી. રન શર્ ચતા પહેલાં ખેટી અતે હું ભેટમાં, 
ખૂબ રડયા, સાચે જ ખાને છોડીને દ્ર ટ્ર જતી હોઉ 
એવુ' ડુઃખ મને થતુ' હતું અને દીકરી અળગી થતી હોય 
એવુ દુઃખ બેટીને થતુ' તુ, રન શરૂ થઇ, એરડન્ડીશન્ડ 
જોવાથી કાચ ખૂલે તેવા નહોતા, કાચમાંથી ગઅ્મમે એક- 
બીજાને નેતાં હતાં, બ'સેની આંખોમાં આંસુ હતાં, પીશે 
પીમે ટ્રેન ચાલી, પ્લેટફોમ" પર બેટી દોડતાં જાય અને 
હાથ ડલાવી મને બાયભાચ કહેતાં નય, આંસુ વહેતાં 

જાય. પછી તો ગતિ વધી, બેટી ઊલદે રહયા. દેખાયાં ત્યાં 
સુધી અમે હાથ હલાવતાં ૨હ્યાં, રું પથારીમાં પડી. હવે 
માતે ક્યાર મળીશ ? મળીશ કે નહી'3 એવા વિચારા 
કરતી ઊ'ઘી ગઈ. ટ્રેન આગળ ધપતી જતી હતી. મન 
પાછળ બેટી પાસે છેઠતુ* હતુ* 

કિ 
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રાત્ર ટ્રેનમાં બેસતાં પહેલાં બેટીએ મને ઘડિયાળ 
એક કલાક આગળ મૂડી દેવાતુ' કહ્યું હતું. વ્હાઈટ સલ્કર 
અને ન્સુચોર્ષ્ના સમય વચ્ચે એક કલાકનો તકાવત ન 
હતો પર'તુ ન્યુચોકમાં તે વખતે “ડે લાઇટ સેવિ'ગ' ચાલતુ” 
હતુ'. ઉનાળાના દિવસે1 હોવાથી સૂર્ય વહેલો ઊગતો! હતે. 
ખતે તેટલુ' વધુ કામ દિવસતા અજવાળામાં થઇ શકૅ અતે 
રાત્રે વીજળીની બત્તીએ સળગાવી કામ ત કરવુ' પડે તેથી 
આખા ન્યુચેોકમાં સોની ઘડિયાળ એક કલાકે આગળ 
કરાવવામાં આવી હતી. સવારના સવાનવ વાગે ન્યુચોઈ 
આવવાતું હેતુ'. ખરો સમય તો. સવાઆઠને। હંત્તો. 

ન્યુયોર્કમાં દાખલ થતાં પણેલાં હડસન નદી પસાર 
કરવી પડે છે, તેનો મને પ્યાલ હતો એટલે મને હતુ કે 
ચુલ્લ પરથી જતી વખતે ન્યુચોક"નાં ઊડતી નજરે દશન થશે, 
ભવ્ય લાગશે! પરતુ ટ્રેત નદીની ઉપરથી જવાને ખદલે 

નદીની અ'દરથી ગઈ. ચારે બાજુ અ'ધારુ' ધોર! અને 

જ્યારે અજ્વાછી ચસું' ત્યારે ટ્રેત સ્ટેશનસાં દાખલ ઘઈ રહી 
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હતી ! તેડનાં માસી શ્રીમતી વાનસ્લાઇક મતે લેવા આવવાનાં 
હેતાં, એટલે મનને નિરાંત હતી. ખાકી ન્યુયેરઈની વાતે! એવી 
સાંભળેલી કે નને મારે એકલા એસને ધરે પહૉચવાતુ હોય 

તતો કોઈ દિવસ પહોંચી શકુ કે કેમ તેની શકા 
હતી. ટ્રેનની બહાર નીકળી ત્યારે પ્લોટફોમ ઘણું બ'ધિ- 

_યાર-_અને-ગ'દુ-લાગ્યુ" સને થયુ' કે જગતનુ' સોછઢુ' 
આર્ચિઃિક પાટનગર ગણાતા ન્યુચોરનુ' સ્ટેશન આવુ” ! ત્યાંના 

મજૂરે મારા સામાન ઉપાડી લીધો અને અસે એક લિક્ટ 
ચાસે આવીને ઊભા રહ્યાં, થોડી વારે લિફ્ટ આવી, એમાં 

સામાનની હાથગાડી સુકાઇ, અમે ચડયાં ને લિફ્ટ ઉપર 
ચાલી. એ પણુ એક પ્લોટક્ોસ" હતુ'. ત્યાંથી થોડુ” આગળ 
ચાલી ઔજી લિક્ટમાં પાછાં ઉપર ગયાં. આમ ત્રણુ લિકેટ 
ખદલી અસે છેક ઉપર આવ્યાં, ખુલ્લી હવામાં શ્વાસ લીધે. 
અહી' ન્યુચેોતા સ્ટેશન વિશેના સારા પ્રાથમિક વિચારે 
બદલાઈ ગયા. ખૂખ સોાટુ' સ્ટેશન, સુષ્કળ ડુકાતે,, સે'કડો 

લોકોની અવરજવર ચાલ્યા જ ડરે ! હુ' જે પ્લોટફેોમં પ૨ 
ઊતરી હતી તે તે જાળુ ધરતીના પેટાળમાં હતુ ! અને મે' 
તો એને જ આખુ સ્ટેશન કલ્પી નિરાશા અતુભવી હતી 

બહાર આવી ટેકસી કરી અમે શ્રીમતી વાનસ્લાઈ- 

કના ઘર તરક પ્રયાણુ કયુ". તેએ ભાડાના ફૂલે- 
ટમાં રહેતા હતાં. મેનહેટનની મધ્યમાં જ તેમતુ' ઘર 
હતું. ન્યુચોઈની ત્રીજા ભાગની વસત્તિ આ સનહેટત નામના 
દ્રીપ પર વસે" છે. તેની આમ તો અ'ને બાજી હડસન નદી 
વદે છે ષણુ ક્રીપને કારણુ તે ફ'ટાઈ ગઈ એટલે લોકોએ 
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એક્તે હડસન અતે ખીછતે ઈસ્ટ નરી નામ આપ્યુ. દડ 
સનને ખીજે કિતારે આવેલુ છે ન્યુજસી" અને ઇંસ્ટતે બીજે 
કિનારે લાંગ આયલેન્ડ. મેતહેટન ટાપુ માત્ર એક થી અહી 
માઇલ પહેળા અને સાડા તેર માઈલ લાંખો છે. ૧૮૭૪ 
સુધી તો ન્યુચો એ મેનહેટતમાં જ સમાયેલ હતું. આજે 
તે! આસપાસ પણુ કયાંય સુધી વિસ્તયું” છે. જમીન એછી 
અને કોકે વધારે એટલે ઊ'ચાં મકાંનો બાંધ્યા સિવાય 
ખીને રસ્તો ન રહ્યો. મેનહેટનમાં ૫૦ માળથી ઊચા લગ- 
ભગ પચાસેક મકાને છે. સ્ટેશનથી શ્રીમતી વાનરલાઇકને 

ધર જતાં લગભગ અધે કલાક લાગ્યો રસ્તાની બ'ને 
આજીુએ મકાને એટલાં ઊંચાં ને રસ્તા એટલા સાંકડા કે કેઈ 
ખાઇમાં દોઠયા જતાં રાઇએ એવુ' જ લાગે ! વચમાં એક 
ખીજી* સ્ટેશન આવ્યુ*, એના મકાનને વી'ધીને રસ્તે જતો 
હત્તો. ન્યુચોઈનો સૌથી સુ'ટર ગથાતે! રસ્તો પાડ" ગવન્યુ 
પણુ અસે પસાર કર્ચ. એ રસ્તે પહાળા હતો અતે વચ્ચે 
નાના નાના છોડ રાપ્યા હતા એટલે વધુ સુ'દર લાગતો 
હેતે. શ્રીસવી વાનસ્લાઇક ફહ “સમેનહેટનસાં કુદરતના 
અસ્તિત્વની તો ખબર જ ન પડે, પણુ આવડા સોટા 
જસ્્તા પર જ્યારે આવી લીલોતરી નજરે પડે ત્યારે તેની 
હસ્તી તથા સૌ'દય'ની ઝાંખી થાય ખરી ?' એ રસ્તા પર 
એક મોટી ૩'પનીનુ' (સકાન હતુ' અને તેના દરવાજા 
આગળ એક કુવારા હતે. એ નેેઇને પણુ શ્રીસતી .વાન- 
ક્લાઈક ખૂખ ખુશ થતાં ખોલ્યાં? “કૅવુ' સુ'ટ૨ ! અસારે ત્યાં 

તો. ઝુવારા પણુ ન દેખાય! આ ક“પનીને ખરેખર અભિ- 



ગગનચુ'ભી ઘમારત્તાની નગરીમાં જ્ન્ઝુ 

ન'હન ઘટે છે.' ખરી વાત છે, બગીચા અતે કુવારા માટે 
મેનહેટનમાં જચીન વાપરવી કે'કસે જ પોસાય. 

છેવટે અસે પહોંશ્યાં ૭૪મા રસ્તા પર, ત્યાં આઠ- 
દસ સાળનાં મકાનોની હાર વતી, એમાં એક સકાનને 

સાતમે માળે રરૈતાં હતાં શ્રીમતી વાનસ્લાઈકે. તેએ ખાસઠ 
વષ'નાં છે. વૃદ્ધા અને વિધવા, સતાન પણુ ગક નહી” 

એટલે ચાર |ઓરડાતુ' ઘર રાખીને રહે છે. એક ઓરડો 
સહેસાતનો, એક એસ્નનો પોતાને, એક દીવાનખાતુ' ને 
એક જમવાનો ઓરડો. નાતુ" એવું રસોડું” એમની પાસે 
વારસામાં મળેલે પુષ્કળ પૈસા છે એટલે આમ તે આ 
ઘર તેમના દરજજા પ્રમાણે ઘણુ નાતુ' કહેવાય, પરતુ સટુ' 
રેય તો એકલાં માજીતે "ખાવા જ પાચ તે! વળી તેએ 
ઘરમાં પણુ ખાસ રહે નડી". હોસ્પિટલમાં કે એવી કેઈઇ 
સ'સ્થાઓમા જઈ સેવાતુ* કાય કરે, વરમાં ખાવા-પીવાની 

પણુ ખાસ વ્યવસ્થા નહી', પરતુ હું” હતી એટલે જાત- 
જતની વસ્તુએ લાઈ આવતાં, નાતે મહેનત કરી નાસ્તો 
બનાવતાં, પેમપૂજક આશ્રહ કરીને ખવડાવતાં અને જમવા 
તો હ'મેશ બહારની મોતી હોટેલમાં જ લઈ જતાં. ખૂઅ 
ગ્રેમાળ હતા, મારે ભાગૅ આ ખીદ્ધ નિઃસ'તાન અતે 
%્રમાળ ઘર આવ્યુ*.“વાતો કરવાનો એમને ખડું રોખ. 
શરીર સારુ, પણુ મતે સાથે લઈ ન્યુચોરૂંમાં ફેરવી શકે 
નહી એટલે બેટીની કેટલીક બહેનપણીઓતે તેમણું એ કામ 

સેપ્યુ” હુતુ'. એન અને જેઝી તામની બે ખહેતો સને એસ્પાયર 
સ્ટેટ ખિલ્ડી'ગ, રાક્ફેલર સેન્ટર, રાષ્ટ્રસસ્યાતું મકાન, 
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ર્રીનીડી ચચ વગેર જેવા લઇ ગઈ. આ .બધાં સ્થળે 
જેવાના મતે આન'દે આવ્યો ને મારા ભન પર તેની 

ભજસર પણુ થઈ, પરતુ તેતુ' વર્ણુત તો લગભગ 9ધા જ 
પ્રવાસીએ એ કર્યું છે અને મારો હેતુ પ્રવાસવર્ણન લખ- 
વાતો નહી” પર'ઝુ અમેરિકાના કુટુબજીવત અને લે।કન 
જીવનને! મને જે પરિચય થચો તે જૂ કરવાને છે તેથી 
એને વિક્તાર કરવાતુ' ટાળુ' છ. ત્યાંના રેડિયો સીટી 
સ્યુઝિક હોલમાં મે' સ્પેનીશ નૃત્યો! જયાં. ત્યાંતુ' અત્યત 
લોકપ્રિય અને લ'ડનમાં પણુ ખૂબ પ્રસિદ્ધિ પામેલું નાટક 
ધધ સેન ઓકે ઓલ ધ સિઝન્સ' જેયુ', ત્યાંના રગમ'ચ, 

અભિતય, ર્તૂઆત, પ્રવેશે1, સેટી'ગ્સ, પોષાક બધુ* એટલુ* 
સરસ અતે ભવ્ય લાગ્યુ' કે આપણાં પ્રહસનાને! વિચાર 
કરતાં મને શરમ આવી ગઈ! 

શ્રીમતી વાનસ્લાઇકના એક ખાસ બેનપણી ન્યુ 
જસી*મા રહે છેં. એમનુ' રહુઠાણુ અમારા ઘરથી સિ-તેર માઈલ 

ડ્રર હતુ'.' એમણે મને જમવા બોલાવેલી. એમનુ નામ 
શ્રીમતી રોબલી'3સ છે. ખૂભ ધનવાન, શ્રીમતી વાનસ્લાઈક 

જેવાં વૃદ્ધ અને અત્ય'ત પ્રેમાળ છે. અમતે લેવા માટે 
એમણે એમની સો।ટર સોકલેલી. મોટી કેડીલેક મોટર હતી. 
પાઇવર ઉપરાંત સાત જણુ તો આરામથી ખેતી શકે એવી 
સગવડ હતી. એ ઉપરાંત હરેક સીટ _પાસે ચાર બટન હતાં. 

એક ખટન ઇભાવવાથી “બારીતો કાચ ખએ'ધ-થાયર;ું બીન્સ" 
દખાવવાથી આપ્રણી અને આગળ ખેડેલા ડ્ાંઈવર વચ્ચેતો 
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કાચ મ'ધ થાય. એટલે ને અદર બેસનાર” ખાનગી 
તાત કરવા ઇચ્છતાં હોય તો સરે કાચ ચડાવી દેવાનો. 
ત્રીજી' બટન હતુ“-એરકન્ડીશનર ચાછુ કરવાતુ' અને ચોથુ” 
હતુ'“હીટર ચાકુ કરવાનું. હાથ રાખવા તથા પગ રાખવા 
સાટે “નરમ તકિયા, મોટરમાં રેડિયો અતે ડ્રાઈવર* 
પણ્ ખડું ભલે!. શ્રીમતી રાનલીન્ગ્સના સસરા તથા તેમતેદ 
સસરાના પિતાશ્રીએ સેનહેટતનની એક ખાજુ આવેલી 
હડસન નદી પર છુકલીન સુલ માંથ્ચે હતો. એ પુલની 
ત્યાંનાં નેવાલાયક સ્થળોમાં ગણુના થાય છે. ત્યાંના લો કેને ' 
એતે માટે અભિમાન છે. આખે! પુલ પથ્થરથી બાંધેલે। છે, 
અતે સૌથી જૂતા એટલે કે સૌથી પહેલે! એ સુક છે. 
“જતી વખતે અમારે હડસન નદી પસાર કરવાની હતી, 
પરતુ એ પણુ નીચેથી! મોટું છુગદુ', સડસડાટ સોટરા 
દોડચે જતી હતી. થોડે થોડે અ'તરે ખુગદાંમાં ચે પોલીસો 
ફંતા. લગભગ ૧૫-૨૦ મિનિટે અમે ખીજી ખાજી આવ્યાં, 
હવે અમે ન્યુ જસી'માં- દાખલ થઇ ગયા હતાં. અત્ય'ત 
રળિયામણા પ્રદેશ છે. રસ્ય ચાર્લ'સ્ટન જેયા પછી ન્યુચોર્ફથી 
ડુ' માત્ર નિરાશ જ નહોતી થઈ પણુ ત્યાંથી જલદી ચાલ્યા 

જવાનુ' મન "ણુ યું હતુ ન્યું જસી“માં આવી ત્યારે 

ચાલસ્ટત યાદ આવી ગયુ'- આખે રસ્તે ઝરમંર ઝરમર 
વરસાદ વરસ્યા કરતે હેતે. છુટાછવાયા બેઠા ધાટના ખ'ગલા 

હેતા. નાનાં નાનાં શહેરા પણુ અમે વટાત્યાં. ખધુ જ' 
એટલુ' શાંત, વ્યવસ્થિત અને નિલે"પ લાગતુ હંતુ' | ન્યુચોર્ક 
અને ન્યુ જસી,...અરેખર નદીતા બે કિનારા કરી મળી . 
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ન શે સોાટરમાં ખેઠાને કલાક ૦૫૨ થઇ ગયો હતે, 
સડસડાટ ચાલી જતી મોટર અને ઠડુ' વાતાવરણુ એટલે 
શ્રીમતી વાતરલાઇક અને ડું" ઝોકાં ખાવા દ્વાગ્યાં હતાં, 

ત્યાં તો એક મોટુ' મેઠાન આવ્યુ' અને ભાન્ટ ડૉટી 
(થીમતી વાનસ્લાઇકનુ' નામ ડોરોથી છે પણુ નેડ અને 
કેરી તેમને આંટ ડોટી કહે છે) મને શ્રીમતી રોાખલીન્ગ્સની 
જ'મીત ખઅતાવવા લાગ્યાં, તેએ જમીનદાર હતાં, પરતુ સર- 
કારે તેમની ઘી જમીન ૯5 લીધી તે છતાં આટલે! સોટેો 
વિસ્તાર નેઈ ગમની સમૃદ્ધિનો મને થોડે! ખ્યાલ તો 

આપી ગચેા થતે1. 
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કઘુ' કે ગાંધીજીતે હાથે મને એક દિવસ એક સ'તરું 
સળ્યું હંતુ' ત્યાર તે તેએ મતે ભેટી જ પડયાં. વળી થોડી 
થોડી વારે બોલે “એ કાશ્મીર અને એ તાજમહાલ..*-ડુ 
જરૃર જારતસ્માં આવીશ, જરૂર આષીરા.... અતે જરાષાર 
જાશે એ ખરેખર નજર સમક્ષ છોય એસ સુગ્ધ થઇ ખેચી 
રહ, બપ વપતા રસિયા સતાં, એટલે મે" પણે સૂુતેય 
એટલે ક'ટાળા ન આવ્યો. પછી જમવાનો સમય આવ્યે. 
માડુ' ટેબલ થતું. સુ'દર ભરતવાળોા ટેબલકલોય હતે, 
રીવાલો પર ટામેટાં તેલચિત્રો સતાં. એમાંનું એક એમના 
સસરાતુ' હેતુ' અને એની પાછળ છકલીન સ્ુલ હતો. એ 
ઉપર્રાત જૂની સમૃત્તિને જીવ'ત કરતાં ચિત્રા અને મૂતિષ્મ, 
ગેઠવેલાં હતાં. જે જગ્યાએ ડુ બેઠેલી ત્યાં સામે જ સુદર 
બગીચા દેખાતો] ઢતે. શકાએક એમાં હેરણુ આવ્યુ' ને 
મારા સુખમાંથી આશ્ચર્ચોદગાર સરી પડ્યા. એમણે કહ્યુ' 
“એવાં ત્તે કેટલાંય જગલી હરણ્। આ વિસ્તારમાં છે. 
આમજ આવી જાય. માણસથી બહું ગભરાય !' કયાં 

ન્યુચેય“ને1 સાતસો માળા તે કયાં કુહર્તનુ' અ સાન્નિધ્ય ! 
ભોજન પીરસનાર ત્રણ-ચાર ખહેતો હતી. મારે માટે ખાસ 
શાકાહારી ખાણુ* બનાવ્યુ' હતુ" અને નવીત વાનગીઓ 
ચણુ હતી. સાત્ર બાકેલાં રાકભાજી ને ફળના રસ નહી'! 

અમારી રકાખીઓ પણુ એક એક વસ્તુ પૂરી થાય એટલે 

ખદલાતી હતી. અમારી સાથે બેઠેજ્ઞાં ખધાં રકાબીએ ખૂબ 
વખાણુતાં હતાં. શ્રીમતી રેબલીન્ગ્સ પણુ ગવ*થી - ડહૅતાં 

સતાં કે આ ત્તે અસુક દેશની છે, ખાના પર સોનાથી 
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ડિઝાઈન પાડેલી છે, આ તે! અસુક રાણીને માટે બનાવેલી 
તેમાંની છે. ખરેખર ૨રકાખીઓ સરસ હતી, પણુ એને ક્રેરવી 
જૂરવીને પ્રશ'ચા કરવાત” મને ક્ાવ્યું' નહી' ને એટલી ખધી 
સસમજ પણુ ન પડી] જમી લીધા પછી મને મોટો તોરા 
ભપ્ધો, નાની ભેટ આપી અને કહે : ' તારે ઘકલીન સુલ 
તે! જેવો જ પડશે.' ડ્રાઇવરને હુંકમ અપાઈ ગયે। કૈ અમને 
આફલીત સુલ ભતાવવે!. 

ડ્રાઈવર ખહુ સારો હેતે, એટલુ' જ નહી; પણુ 

જ્તણુકાર પણુ ઘણે હતે. લગભગ ગાઇડ જેવે। જ હતે. 
આણે અમને લગભગ આખુ ન્યુચો કેરવ્યાં, શ્રે' જગ- 
વિખ્યાત વોલસ્ટ્રીટ નઈ, ઈ-ન્ડિયા-- હાઉસ ન્નેયુ, ગલીકૂ'ચી 
જેઈ તે વિશાળ રસ્તા નયા. ખરેખર, ને એ ડ્રાઇવર ન હોત 
તો હુ' ઘણુ' એણુ' નઈ શકી હોત. ભુકલીન સુલ પરથી પસાર 

શતાં એણે કધું: “ડાખી ખાજુ જુઓ,કસ્ટેચ્ચુ એક્ લિબટી* 

રખાશે, અને અમેરિકામાં પહોંચ્યા પછી પહેલી જ વાર 
સે' રામાંચ અતુભવ્યે,, પહેલી જ વાર હું" આટલી પ્રભા- 
વિત થઈ. દ્ર ટૂર અનત આકાશ નીચે, જમીનના એક 
નાના ટુકડા પર મશાલ લઇને ઊભેલ સ્વાત”ય દેવીની 
પ્રતિભા આટલે ટ્ર હોવા છતાં હું' પામી શકી. કએ 

રેવીતુ' સુખ સસ્ુદ્ર તરક છે શહેર તરક નથી; ન્તણે કે 

અમેરિકાના પ્રત્તિનિધિ તરીકે દરિયાનાં સોન્ત'એ ડ્વારા, 

સશાલની જવાળાએ। દ્વારા દ્ર ડરતા દેશોમાં સ્વાત”યને॥ 

ચૈગામ પહોંચાડવા વર્ષોથી અડગ, ત્રવિચળ અને પ્રેરણા 
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સમૂાત' બનીને બેઠાં ન હોય! એ વખતે મારામાં કોઈ 
અજબ સ્કૂતિ* આવી ગઈ, નવુ" નેસ આવી ગયું, 
અને ઇક કરી નાખવાની વૃત્તિ જાગી ઊઠી, 
સાથે સાધે સ્વાત'ન્ય દવી તરક ભક્તિભાવથી શીશ 

પણુ ગૃકી ગયુ. એ પળ હું' કદી તહીં' ભૂલું, એમ્પાયર 
સ્ટેટ બિલ્ડી'ગ પર ન્યારે ગઈ ત્યાર એમ થતુ હતુ' કે 
હું' કે! અતિ સહત્ત્તના સ્થાતે જઈ રહી છુ, પરતુ ત્યાં 
પહોંચ્યા પછી ખખર નહી શા માટે પણુ મતે જરાયે 
ઉત્સાહ ન આવ્યે, કઈ અવનવુ' જેઈ નાખ્યાતો આન'ટે ય 
ન આવ્યો. માત્ર ન્યુચોક"માં એમ્પાયર સ્ટેટ ખિદ્ડી'ગ પર 
જઈ આવી એટલુ' કહેવાય એ પૂરતો! ઉત્સાહ રહ્યો હતો, 
શષ્દ્રસ'સ્થાતું મકાન મને ખૂભ જ ગમ્યુ*. ત્યાંના થોગાનમાં 

મૂકૅલા રેશદેશના લહેરાતા ઝડા જેઈ મન પ્રફુલ્લિત 
થઇ ગયુ'.-સ્વાત'ત્યદેવ્ીની મ્તતિતાં મારે નજીકથી દશષન 
કરવાં હતાં, પરતુ અમારા આખા જનથને, ખધા જ આએકસ- 

પરીમેન્ટસ'ને સાથે મેતછેટન દ્વીપની પ્રદક્ષિણા કરવાને 
કાયકમ ગોઠવાચેલે! હતે. અને એ વખતે એ ગૂતિ*ના 
ચરણે! _ સાથે ઘસાઇને જ જવાનું હતુ, એટલે ત્યાર 
તો ન્યુચાઈમાં ચાર દિવસ રટી ડુ વોશિ'ગ્ટન ચાલી ગઇ. 

ન્યુચોક'થી વાશિ'ગ્ટન નસમાં જતાં છ કલાક લાગે 
ન્યારે રરનમાં જતાં ચાર કલાક, વળી ટ્રેનમાં આશમ વધુ 

સળે. આનન્્ટ ડોટીએ પણુ મને વિદાયવેળાનોં ભેટ તરીકે 

ર્ેનમાં સૌથી ઊ'ચા દરજ્જાની ટિકિટ કઢાવી" આપી 
અને ચાર દિવસ પૂરતી મે" ન્યુયોર્કની રજા લીધી 
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લોશિન્ગ્ટનમા હું એવ્ઝ નામતપ એક અસેરિકન 
કુટુબ સાથે રહી હતી. શ્રી ગેવ્ઝ “વત બેન્ક'મા સોટા હોદ્દા 
પર છે. ખપ્પુજીતા એ મિત્ર ઝે. પહેલા તો સુબઈમાં જ 
મળેલા, પછી ખા-બાયુજી જ્યારે અમેરિકા ગયા હતા 
ત્યારે તેમને! પરિચય વધ્ધો હત્તે “વર્લ્ડ બેક'તા કામે 
તેએ વરસે ખે વરસે સુબઈ આવે અને ખાસુજી આસને 
અમારે ત્યા જ જમવા માટે બોલાવે કલાકે! સુધી એમની 
વાતે ચાલે ગક વાર તે! સમના પત્ની સાથે પણુ તેએ 
સુબભઈ આવેલા, ખને અત્યત પ્રેમાળ છે અમારો પત્ર 

વ્યવહાર તે1 તે પછી ચાલત્તે જ હતોઃ અએેરિકા ભાટે 
સુખઈથી નીકળતા પહેલા હું ત્યા આવવાની છુ' એમ 

સે તેમને જણાજ્યુ હંતુ, પરતુ એમને! જવાઝ આવે તે 
પહેલા વેદ હું નીકળી ગઈ હતી મારા મયા પછી ખીજે 
જ હિવસે, ખા ઉપર એમતેદ પત્ર આવ્યો હતો અતે 
અમેરિકાની ન્યુર્ચોકની તથા વોરિન્ગ્ટનની “એક્સપરીમેન્ટ'ની 
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“ઓફિસેદ પર પણુ એમશુ પતર લગે હતે. એ પત્રોમાં 

એમથે મારા કાયકમે] વિરો પૂછપરછ કરી હતી અને શકય 
હાય તો મને એમના ફૅટુબમાં રાખવાની વિતતિ કરી 
હતી. પરતુ એવું કઈ થયુ નહી. એક રીતે સારુ' જ 
ચચુ'. એમની સાથે તો મીઠે પરિચય હતો જ, વધુમાં 
ભને બેટી ને નેડ ન્ટેવાં મા અને પા સળ્યાં! શ્ર પછી 

[એગમતેો ચાજસ્ટતમાં બે-ત્રણુ વાર ટેલિફોન આવી ગયો 
અને મારુ* સકત રીતે ફ્રવાતું અઠવાડિયું" તેમની સાથે જ 
,ગાળવાતો ખૂખ ભાગઠુ કર્યે. મારે તો ન્યુયો પણુ જેવુ” 
હતુ એટલે તલેક દિવસ વોરિન્ગ્ટનમાં મેન્ઝ કુટુ'ધ સાથે 
રહૈવાનુ' ગોઠલ્યુ', ચોથી સપ્ટેમ્બરે ખધા એકસપરીમેન્ટસષ્ને 
સાશિન્ગ્ટતમાં એક હોટેલમાં ભેગા યવાતુ' ડંતુ', ત્યાં લગભગ 
રઢ દિવસ રહી પાછા ન્યુચોઝ જવાતુ' હતુ' અને ન્યુચોક માં 
એક આબાખો દિવસ રહી, બીજે દિવસે સાંજે શારત આવવા 

નીકળવાતું હતુ. * 

ટ્રેનમાં ત્રણુ કલાક તેર કયાં પસાર થઉં ગયા તેની 

ફ' ખખર ન પડી. વોશિન્ગ્ટન નજુટ્ આવવ; લાગ્યુ” 
ત્યારે શ્રી ગેવ્ઝતે। ચહેરે! ડું” યાદ કરવા લાગી, પણુ યાદ 

આવે જ નહી". હવે શું કરવુ'? છેવટે સૈ' નકી કડું કે 

નીચુ* જઈને જ ચાલવું. તેએદ તો ભને એળખી કાઢશે 

એટલે પાસે આવીને બોલાવે. ટ્રેનમાંથી સામાન ઉતારવામાં 

તથા મન્તૂરને સૉષવામાં દક્ષિણ અમેરિકાના એક ભાઇએ 

મને મદદ કરી, એમની સાથે જ વાતો કરતી હુ' ચાલવા 
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માંડી, ત્યાં તો “હલ્લો! વર્ષા! હાવ આર ચુ ફાઈત ?* 
કરતા શ્રી ગ્રે્ઝ આવ્યા અને મારા હાથમાંથી નાની બેગ 
ઉપાડી લીધી, પેલા ભાઇનો આભાર માની અસે એમની 
સોટરમાં બેઠા. શ્રી ગ્રેવ્ઝ ખહુ જ સાછીલા સ્વભાવના છે. 

પ્રેમાળ પણુ બહુ જ છે. વોશિ'ગટનના સરકારી કચેરીઓનાં 
લગભગ ખધાં જ મકાને। મતે ત્યારે જ ખઢારથી ખતાવી 

રીધાં ] પછી મને ભારતીમાસી (મારા સૌથી નાનાં માસી) 
પાસે લઇ ગયાં. હુ સુ'બઈ હતી ત્યારે ભારતીમાસી સુ'ભઈ 

આવ્યાં હુતાં અને ડું જ્યારે શ્રીમતી વાન્સ્લાઈકને ધેર 
રહેતી હતી ત્યારે તેએ પાછા ન્યુચોઈ” આવી પહોંચ્યાં 
હતાં, એસ્પાયર સ્ટેટ ખિલ્ડી'ગ ન્નેવામાં અમે સાથે હતાં 
પણુ એમને તરત વોશિન્ગ્ટન જવાનુ* હેતુ એટલે અમે 
ત્રણેક કલાકથી વધુ સાથે રહી ન શક્યાં. વોશિન્ગ્ટનમાં. 
અમે પાછા મળ્યાં. વતનથી તાટલે ડ્રર આટલછુ' નજીકતુ 
સશુ' મળે ત્યાર જેટલો આન'હ થાય? ન્યારે હું ચાર્લ- 
સ્ટનમાં હતી ત્યારે તેતે છેોડવાન' મન નણેતું યડુ. 

પરતુ જ્યારે એ છેોડયુ' ત્યારે ઘરે પાછા આવવાની 

ઇચ્છા તીત્ર ખની ગઈ હતી. એવામાં ભારતીમાસી દેશના, 
ગ્રુ'બઈના ને ઘરના મમાચારા લાવ્યા એટલે તો જાણે 
ઘર્ છેડયાને વષા થઈ ગયાં હોય એવુ* લાગવા _માંઠસુ”* 
ભારતીમાસી ગમનાં ખહેનપણીને ઘર રણિતાં ઢતાં. તે 
દિવસે સાંજ સુધી અસે સાચે રહ્યા. ભારતની. વિદેશ 
કચેરીમાં ગયાં. ત્યાના જાહેર સ'ષઈ -અધ્ધવિકારી શ્રી સતીશ- 
ભાઈ કાલેલકેરને મળ્યાં. સતીશભાઇને ખા-ખાસુજી સાધે 
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ઘણી સારી મિત્રતા છે બને વર્ષોન્તૂની છે. મે તો એમને 
કરી જયા નહાતા, એમણે મતે કદાચ -હું* નાની હેર 
દ્યારે જેઈ ર્શે, સતીશભાઇએ વડીલની નેમ: મારા ખખર- 
અ*તર પૂછ્યાં, ઘરની વાતે? કરી અતે મતે ખીજી' કુટુ'બી- 
જત મળ્યુ' હોય એવો અઆનત"દ થયે. 

સાંજે શ્રી ગ્રેવ્ઝ મને લેવા આવ્યા. એમતુ' ઘર 
નાની' ટેકરી પર આવેલુ' છે. ઘરની રચના પણુ અત્યત 
સુ'દર છે. આસપાસતુ' વાતાવરણુ એવું આહ્લાદક છે કે 

હું' કવિ' હોત તો કેવી મજા આવી જાત એસ થઈ ગયુ! 
આ ઘર નિઃસ'તાન નહેોતુ* ! શ્રી ચેવ્ઝને ત્રણુ દીકરાઓ 
છે, દ્દીકરી નથી, એટલે એ સ્થાન પૃરવાનુ' કાસ મે” કર્યુ, 
શ્રીમતી મેવ્ઝને જ્યારે હુ' રસોડામાં મદદ કરતી ત્યારે 
તેએ પણુ બેઢીની જેમ કહેતાઃ “મતે મદદ કરતાર કોઈ 
નથી'એટલે એનાથી છું ટેવાયેલી જ નથી. તુ' જઇશ પછી 
મને ખહુ જ યાડ આવીશ ? એમતા દીકરાનાં નામ છે 
સ્ટીવ, ટોમ અતે માઈક, આએકવાર શ્રીમતી ઝેન્ઝે ટેોમને 
કઃ “ને વર્ષા આટહું કામ કર છે તોચે તમે મદદ કરતાં 
નથી !' ટોમ કહેઃ “અરે; એ તે! એકસપરીમેન્ટર છે. એણે 
તો! અસૈરિક્ન ઘરમાં કામ કરવુ'જ નન્ેઇએ |? ટોમ એના 

પિતા જેવો] બહુ જ મોજીલો છે. સ્ટીવ શાંત અને માઈક 
રમતિયાળ. તરુ ભાઇએ સરસ હતા. એ લોકોને હું હતી 
તે દરમ્યાન રજાએ। ચાલતી હતી. જે દિવસે હું” એ ઘર છોડી 
રુટેલમાં રહેવા ગઈ તે દિવસથી જ સ્કૂલ રાર થઈ એટલે 
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મારે સાઠે કાર્ય કમે। ઘડવાતુ' કામ તેમણે સ'ભાળી લીધું હતુ. 

શ્રી અને શ્રીમતી ચેવ્ઝ સાથે ડું” વોશિન્્ટત સેવા 
નીકળતી, પરતુ જ્યારે થ્રી ગ્રેવ્ઝતે એક્સિ જનાતુ' હોય 
ત્યારે શ્રીમતી મેગ્ઝ મને મોટર ચલાવી ખષે લઈ જતાં. 
હાં ખરીદીનું” કામ આએ કરે એટલે સૌને મોટર ચલાવતાં 
તો આવડેજ. શ્રીમતી ગ્રેજ્ઝ સાથે એકવાર ડુ 
ગેટફ્ેલહ્સ નામતો ધોધ જેવા ગઇ હતી. એમની 
૪૦ થી ઉપર ઉંમર છે પણ્ ત્યાંના સીધા ખડકે। પર 

સડમડાટ ચડી જતાં હતાં. આ રીતે સાયંસ કરવાને તેમને 
ખહું શેખ છે. 

નેશનલ આટ ગેલેરી, કૅપીટોલ, જેફ્રસન સ્મારક, 
હિ'કન સ્મારક, વોશિન્ગ્ટન સ્મારક, વગેરે ખૂબ ખૂમ નેયુ*. 
હૈં ત્યાં હેતી એ દરમ્યાન ત્યાંના છાપામાં પહેલે પાને 
એક દિવસ તેશનલ આર ગેથૅરીના એક ચિત્રના ષફ્ોટો 
આજભ્યો હતો, એ ચિત્ર ૧૭મી સરીનુ' છે. તેની બાજુમાં 
એક અગેજ ખહેત ઊભાં હતાં. અસ્સલ પેલા ચિતની 
છોકરી જેવાં જ. ઉમરમાં મોટાં પણુ એવા જ વાળ, એવુ” 

જ નાક, એવાં જ હોઠ ! આ નસ્ેકઈને અમતે એમ ચગઝુ* 

કે ફરેોઢોથ્રાફર્ કયાંક આ ખહેતને ન્યાં હશે એટલે એમની 
પાસે એવાં જ વાળ ઓળાવી, ચાપડી પકડાવી ચિત્રની 

છોકરીની જેમ ઊભાં રાખી રીધાં હશે. પરતુ અમે જ્યારે 
ત્યાં ગયાં ત્યારે ત્યાં ઊભેલા પોલીસો અને ગાઇડે કહ્યું કે 

ખરેખર એક ખહેત આવેલાં ને એ ચિત્ર પાસે ઊભેલાં. 
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હો, “પોઝ' આપવાનુ ફેટોગ્રાર્રે કછું હતુ" | બાકી બધુ 

તો પહેલેથી જ એવુ* હતુ' !' ત્રણુ ત્રણુ સરીએ1નાં વહાણાં 
વાઈ ગયાં પછી પણુ ચહેરાનુ' આટલુ સામ્ય ! «તણે ચિત્ર 

જીવતુ' થચું ! 

વોશ્િન્ગ્નથી નીકળતી વખતે ત્યાં ન્ેયેલાં જુદા 
જીદ્દાં સ્થળોના સાહિત્યનો (પેમ્ફેલેટસ) મારી પાસે સારે 
એવે! જથ્થો થઇ ગચો હતો વિમાનમાં આટથુ' બધું 
વજ્ન લઈ આવવાનુ” શકય ન કંતું. પરતુ શ્રી અતે 

શ્રીમતી ગેવ્ઝ હુ મૂ:ઞવણુ વ્યક્ત કરું તે પડેલાં જ બોલ્યાં : 

“તારી પાસે જે વધારાની ચોપડીઓ, પરિપત્રો હેય ડ્રો 
સૂફી જજે. અસે મોકલી દેશુ'.' અને હું અહી' પહોંચી 
તેને ત્રીજે જ દિવસે એ ખધુ આવી પહોંચ્યું ! 

ચોથી તારીખે રાત્રે જે હોટેલમાં બધા એકસપરી 
ગ્ેન્ટસ" મળવાનાં હતાં ત્યાં હું' ગઈ, અમારે સૌએ વ્હા 

શટ હાઉસની સુલાકાત લેવાની હતી અને પ્રસુખ કેનેડીને 
મળવાનું હેતું, અસેરિકામાં દાખલ થયાં ત્યારથી અમારા 
સૌની એક અત્િ તીત્ર ઇંચ્છા ક્ળીભૂત ચતી નેતા સૌતા 
આન'દને પાર ન રહ્યો. વ્હાઇટ હાઉસ ત્ેવાનુ' અને 

પ્રસુખતે મળવાનુ* જીદે જુદે દિવસે હતુ'. થી ડેનેડીને 

ભળતાનોા] સમય હતો ખાર વાગ્યાનો. અમે તે! સાડા 

અગિયાર વાગ્યાના વ્ડાઈટ હાઉસ પર પહોંચી ગયા હતાં. 

ખહારના બગીચામાં જ તેએ? અસને મળવા આવવઃના 

હુતા. તૉ માઈક ગોઠવાઈ ગચેલાં. ટેલીવીઝતના કેમેરા, 
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3સ ફેટોથરાફરી વગેરે પણુ પૂરી પયારી સાથે પ્રસુખના 

બહાર મનાવવાની રાહ નેતા હતા, પર'તુ એમના આવવાતેો 

સમય ચચે! કે પેસના ક્રોાટોશ્રાફૂરા અમારી આગળ ઊભા 
રહી ગયા, અને «તણું દીવાલ રચાઈ ગઇ. એ લોકોને ખસી 
જગા અમે સૌએ ઘણી વિત તિ ટરી, કૈટલુ' સમજાવ્યા, 
“અમે ઘસે ટ્ૂર્થી એમને જેવા ને મળવા આવ્યા છીએ. 
તમે તો! દરરાજ જીએ છે.' તો કહે* “તેએ બહાર આવરે 
કૈ એટ ફાટા લઈ અમે ખસી જઈશુ? “વારુ' કહી અસે 
ચૂપ રહા. પમ્તુ જેતા પ્રસુખ ખહાર આવ્યા કે ધકછાસુષ્કી 
થવા લાગી, પેલા ફ્રેટોગ્રાફ્રા તે! ખસ્યા જ નછી . પ્રસ્ુખ 
અમારુ સ્વાગત કરતુ કઇક ખોલ્યા, પરતુ ધમાલસા 
૪ઈજ સમજ્ાઝું' નહી અમારી આગળની દીવાલ તે1 છેટ 
સુધી હટી જ નહી' એટલે પ્ર્ુખતે નેવાને! કોઇને મોકે! 
ન મળ્યો એમા વળી આ ક્રોટોગ્રાફેરાના શરીગ એવા 
જગી હતા કૈ તેએાનો સહેજ હાથ હલે કે અમને જેરથી 
ધમ્કો લાગે. મને થયુ" “અહીં ઊભા રહૈવાતુ' મારુ કામ 
નહી',? એય્લે હું તે! પ્રસુખ જે દરવાન્તમાથી બહાર 
સાવ્યા હતા ત્યા જઇને ઊભી રહી ગઇ, ખીન બષા 

પ્રઝુખને ત્તેવાની અતે સાભળવાની કોશિશ ઇરપતા “રીવા 
લની એથે ઊભાં હતા મને થયુ” “કઈ સ'ભળાય નહી” 

તતો ક'ઈ નહીં પણુ પાછા જ્શે ત્યારે જેવા તો. મળસે 1” 
પ્રસુખના ટૂ'કા મવચન પછી ઘણા એક્સપરીમેન્ટસ તેમને 

ભેટ અપ્પવા ગયા. ભારતની ગએક્સપરીસેન્ટ સ“સ્થા તરષથી 
પન જયભાઈએ તેમને ઝીણી ખાદીની ભેટ આપી શ્રી ઝ્ેસે- “ 
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ડીએ કહ્યું કે જ્યાર તેએ ભારત આવશે ત્યારે એ જરૂર 
પહેરશે. ત્યાર ષછી તેએ એ દરવાજા તરફ વળ્યા અને 
આખુ' રોછી' પણુ એ બાજુ ધસ્યુ- પેલા ફેટોથાકફ્રાએ 

પણુ હછી પીછે છોડયેઃ ન હતો. હું તો દરવાન્નની તદન 
પાસે ઊભી હતી ષણુ આ ધસારાથી જરા પાછળ હટી 

જલવુ* પડચુ'. કેઈઈ ખહેતોતુ' તે! આમાં ઝ'પલાવવાતુ' કામ 

નહોતું. બધા ભાઈએ ઊચા થઇ ચઈ હસ્તધૂનન માટે 
હાથ લ'બાવતા હતા. શરૃઆતમાં એકાદ સાથે હાય શિલાવી 

તેએ સીધા અ'દર જવા લાગ્યા, છતાં બધાએ હાથ લ'ખાવી 
રાખ્યા હતા, અ જોઈસે મસે પણુ હુસ્ત્પૂતતત કરવાની ઇચ્છા 
થઈ આવી. સે' પણુ હાથ લ'બાવ્ચો. આટલા અધા ભાઈ- 
એપમાં મને એકલી ઊભેલી જેઈ તેએદ એક ક્ષણુ ઊભા ૨હા।. 
આજુખાજી જેઈ જરા સ્મિત કયુ અને મારી સાથે હસ્ત- 
ધૂતત કરી અ'૯ર ચાલ્યા ગયા! મારા આનદની અવધિ ન 
રહી. જાણુ કોઈ મીર માચે હોય એવે! ગવ હું' અવુ- 
ભવવા લાગી. મારી આસપાસ ઊભેલા સૌ બોલી ઊઠયાઃ 
“ુ' તે! ભારે ભાગ્યશાળી, અમને તે! એમ કે હવે સીધા 
અ'દર ચાલ્યા જરો, પરતુ તને જેઇને ઊભા રહ્યા, તારી 

એકલી સાથેજ હાથ મિલાવ્યા 1? ત્યારે મને થયુંઃ “ડું” 

ખૂર્ખર ભાગ્યશાળી છુ'. આટલે ટ્ર આવવાનુ, બેટી ને 

ત્તેડ જેવાં મા-પા મેળવવાતું અને પ્રઝુખ કેતેડી સાથે 

હેસ્તયૂનન કરવાનુ સે સ્વપ્તે ષણુ કલ્પ્યુ' ન હતું |” 

ઘાશિ'ગ્ટનથી અસાર સોંએ ગ્ેહાઉન્ડ ખસમાં ન્યુચેક” 
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જવાનુ' હતુ'. પરતુ વોશિન્ગ્ટન છોડતાં પહેલાં ભારતીય 
વિદેશ કચેરીમાં અમારુ' ખહુમાન કરવા અલ્પાહાર ગોઠ- 
વાચો. હતે. ત્યાં સતીશભાઇએ આપણા રાજટ્રત થ્રી અને 
પ્રીમતી બી. કૈ. નહેરુ સાથે પરિચય કરાવ્યો, તેઓના 
હસ્તાક્ષર લીધા. પ્રસુખ કૅનેડીના હસ્તાક્ષર પણુ અમે મેળવ્યા 

હતા. થોડી જ વારમાં અમે વોશિન્ગ્ટનની વિદાય લીધી. 
રાત્રે સાડા અગિયાર વાગે અધ ન્યુચોઈ આવ્યાં. અહી' 
પણુ એક હોટેલમાં રહેવાનું હતું. બીજે દિવસે સાંજે એક 
નાની એવી સ્ટીમરમાં અમારે મેનહેટત દ્વીપની પ્રટક્ષિણા 
કશ્વાની હતી. સાંજ સુધી હું' થીમતી રાખલીન્ગ્સની ભત્રીજી 
એલિઝાબેથ સાથે ન્યુયોર્કના સેન્ટ્રલ પાર્ઠમાં ફ્રી, મ્યુઝિયમ 
વગેરે જેયાં. સાંજે સ્ટીમરમાં ક્રવાની ખૂબ મળ આવી. 
સ્વાત'્ય દેવીનાં નજીકથી ૬૨*ન કર્યા. _ મેનહેટનની ગગન- 
ચુ'બી ઇસમારતોના ભવ્ય દશ્યતુ હરથી નિરીક્ષણુ ક્યું”. અઃ 
પ્રદક્ષિણા લમભગ ત્રણુ કલાક ચાલી: ત્યાર પછી પાછી ડું' 
સલિઝાબેથ સાથે ગઈ. રાત્રે અમે ટાઈમ સ્કેવરમાં ક્યા. 
જતજતની નાહેરખખરા, યિચેટરા, લોકોની અવરજવર, 
એ ખધાથી એ વિસ્તાર ધમધમતો રહેતો હતે. 
જાહેરખખર્ા પણુ નવીન પ્રદારતી હતી. વીજળીની બત્તી 

એની જાતજાતની રચના દ્વારા સોને આકષ*તી એ જાહેર" 
ખખરા ન્યુચોઈનાં નેવાલાયક સ્થળોમાં ગણાય છે. ત્યાં 

હાલે, રમતગમતની ડુકાને! વગેરે પુષ્કળ છે. એમ 1 
ખધેટે ઓટેોમેટૂસ હોય. પૈસા નાખીએ એટલે જે રમત 
રમવી છાય તે રમાય, જે ખાવુ' છાય તે ખવાય 
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જેમકે દસ સેન્ટનાો સિ્ઠો નાખે એટલે થોડા ખોલ 
અહાર આવે અતે એ બોલથી જોલી'ગ'ની રમત 

રમાય. રમતાં રમતાં તરસ લાગે તે ખાજીુના મશી- 
નમાં ૧૦ સેન્ટ નાંખો એટલે એક ગ્લાસ પડે, તમારે જે 
પીણું પીવુ" હોય તેતુ' બટન દાબો કે એ પીણુ' પડવા માડે. 
ગ્લાસ ભરાઈ રહે એટલે પીણુ' પડવાનું બધ થાય. અમે 
પણુ એ રાત્રે આવી જ મજા કરી. ગરમાગરમ ઇટાત્તિયન 
પિટ્ઝા લઈને ટાઇમસ્કવેરમાં એક બાજુથી ખીજી ખાજી 
ફર્યા કયુ”. જેમ રાત વધતી નાય તેમ એ વિસ્તારની 
૨ગત વષતી જાય. રાતતા દસ-સાડાદસ સુધી અસે 
ખેક્કિર મસ્ત માનવીએ ની જેમ કફર્યાદે ક્યું". 

ખીજે દિવસે એલિઝાબેથ સાથે હું' કોની આયલેન્ઠ 
જોવા ગઈ, ત્યાંની સખવે ટ્રેતમાં-જમીનની અ'દર ચાલતી 
ટ્રૅનમાં-અમે ગયાં હતાં. કેની આયલેન્ડ આન'હનગરી છે. 

ત્યાંના દરિયાકિનારા પર કેટલા ય લે।કો। માછલી પકડતા હય, 

ત્યાંતા જાતજાતનાં ચગડોળે! કર્યા" જ કરતાં હોય | બપોર 
સુધી એની સાથે ફરી હુ" હોટેલમાં પાછી આવી. 

તે દિવસે સાંજે અમારૂ ષ્લેન ઊષડતુ' હતુ' એટલે 
ખપોરે સામાન ખાંધી નીચે ઊતરી જવાન હતું. ન્યુચોરઈ માં 
હું ખૂબ ફરી હતી. નેવા-જાણુવાની ઇચ્છા હવે શાંત પડી 

ગઇ હતી, તૃપ્તિ થઈ ગઇ ઢતી એમ કડુ તે ચાલે. 

ન્યુચાર છોડતાં મને લૈશમાત્ર દુઃખ ન થયું. પર'તુ આગલી 
સતેજ મારા પર બે ટેલિકે!ન આવ્યા 'હતા અતે એને 
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કારણે, અમેરિકા છેાડવાન વિચારથી ગ્લાનિ થઈ ગઈ હતી. 
એક ક્રેન હતે થીમતી ચિલ્ટનસો.. ચાલ્સ્ટન છોડયા પછી ટુ” 
જયાં જયાં ગઈ ત્યાં ત્યાં તેમના કેત અચૂક આવતા અતે મારા 

ખખરઅ'તર પૂછતાં. બીન્તે હતો શ્રીમતી હેખગ*નો હેબગ' કુટુ'બ 
સાથે ખા-બાસુછને ગાઢ પરિચય થયો. કહતે. ત્યારપછી 
શ્રી હેખગતા દીકરા ટોમતે હું નિયમિત રાખડી મોકલતી 
હતી, આ વખતે ખળેવને દિવસે હું અમેરિકામાં જ હતી, 
પરતુ તેએ મિનેમોટા રાજ્યમાં રહેતા હોવાથી ત્યાં «ઈ 
ખાંધવાની શકયતા નહોતી. છતાં સે' પોસ્ટ કરેલી. એ સોએ 

ઉત્સવ ઊજવી ટેમને રાખડી નાધી હતી, શ્રીમતી રેખગે" 
સને ચાજસ્ટનમાં ભેટ મોકલી હતી. તેએ પી ઇ. ઓ. 
નામની સ્તીશિક્ષણુ માટેની એક સ'સ્થા ચલાવે છે. એમણે 
એમની ચાર્લસ્ટનની ચાખાને સારા વિચરે જણાવ્યું હતુ 
અને એ લોકોએ મને જમવા બોલાવી હતી જમ્યા ણી 
,સૌએ મારી સાથે વાતચીત કરી, ભને પ્રશ્નો પૂછયા હતા. હુ તે! 
આ પ્રશ્નોને સ્વાભાવિક પ્રશ્નો સમજતી હતી, પરંતુ વારે 
શ્રીમતી હેખગ્ષ્ને। ફેશન આવ્યે! ત્યારે મતે ખખર પડી 
કે એ ગ્રશ્ો પૂછવાતુ' કારણુ રુ હતુ'! એ સોએ મારી 
પરીક્ષા લીધી હતી ] સદ્ભાગ્યે ડું એ પરીક્ષામાં સકળ 
ચઈ અતે મતે અમેરિકામાં ન્યાર્ લણુવા આવવુ હય 

“ત્યારે હુ' આવી શકુ' એ માટે રિષ્યવૃત્તિ નહેર કરી 

હેતી! શ્રીમતી હેખર્શનો આગ્રહ-હતો કે હુ* એ શિષ્ય- 
વૃત્તિ એ. વખત્તે જ [સ્વીષારી ૯ઉ' સ્તે. મરત, જડી. ત્ 
જાઉ'; પરતુ મારું' મત તે ઘેર પાછા આવવા ફૂંદાફૂદ 
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કરતુ" હતુ". મે' શ્રીમતી હેબર્ગને જણાવ્યુ' કે શવિષ્યમાં 

હું' જરૂર લાભ ઉઠાવીશ. 

'ન્યુચોઝના વિરાછા વિમાનમથકે અચે આવ્યાં. 
અમારા સાસ્રાનનું' વજન થઈ ગયુ. વિમાન ઊપડવાને 
હજી વાર હેલી અતે મતે થયુ? “માતે કોન કરુ તે રે' એ 
વિચાર સાથે હું' ટેલિકેન શોધવા લાગી, જેવુ* રિસીવર 
ઉપાડયું અતે ન'ખર કેરવવા જાઉ' ત્યાંજ લાઉડસ્પીકરમાં 

મતે સ'ભળાયુ : “કુમારી વર્ષા મહેતા-ઝુ'ભઈ-ભારત-નીચેતા 
ટ્રેખલ પર પડેલે। સફેદ્ટ ટેલિફોન ઉપાડો. મને ખાત્રી 
હતી કે એ માને જ ફત હરો. દોડતી દોડતી હુ' નીચે 
આવી, ફાન ઉપાડયો ત્યાં તો એ જ ચિરપરિચિત મધુર 
અવાજ...- “વર્ષદ!....' અતે મારા આન"દ માચેોઃ નહી. 

મા જ હતાં! હુ' બોલી ઊઠી: “સા.” પણુ અમે વાત 
જ ન ફરી શક્યાં, ભ'સેસે ખૂબ રડવું આવતુ હતુ તેએ! 
મતે મારી સુસાકેરી સફળ થાય, ડુ' સુખરૃ્પ ભારત 

પણાંસુ', મારા કુટુબખતે મળી આનદ પાગું'.... એવા 
આશીર્વાદ આપતા હતાં. હુ' એપતે પ્રણુપ્મ કરતી હતી, 
લાગણી ખદલળ આભાર સાનતી હતી. તેડ જ 

વખતે અહાર ગયા ઢતા. એમની રાહ નવા ઘણી વાર 

માએ ફેન ચાછુ રાપ્યો, પરતુ તેએને અચાનક ખહાર 

જવું પડયુ” હુતુ' અને થોડી જ વારમાં આવી જરે એમ 

કહીને તેએ ગયા હતા. અ બાજી મારાથી વધાર વખત 
જાન પકડીને ઊભા રહેવાય એમ નહોતુ”, કારણુ કૅ આંસુ 
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ખાળી ક'ઈ બોલી રાકવાની મારી સ્થિતિ ત હવી. પેલી 

ખાજુ માની પણુ એજ હાલત રતી. છેવટે અમે ફેન 

મૂકી રીધા, પણુ હૈયુ' જણે ચાજ્સ્ટનમાં જ રહી ગયુ, 
જાણે હુ” કઈ વિસારી જતી છહેોઉ' એવું મને લાગવા 

માંડયું. ત્યાર પછી માતે! પત્ર આવેલો, એમણે લખેલુ કૈ 

વીસેક મિનિટ પછી જ નેડ આવેલા. એમણે કેરીથી ક્રેન 

કરવા પ્રયત્ન કર્ચ હતતે1, પરતુ અસે એ વખતે વિસાનમાં 

બેસી ગયા હતા, અને માએ લખ્યું હતુ": “ને એણ પાછે 
ફ્ાન કર્યો હોત તો ચે ટુ' તો વાત નજ કરી શકી હોત 

કારણુ કે એ આવ્યા ત્યાં સુધી હુ' રડતી જ હતી !' ડું' 

પણુ જે કદાચ વિમાનમાં ન બેસી ગઇ હોત તો ચે વાત 

તો! નજ કરી શકત....મા-પા ભુલાતાં નહાતાં... 

અને ભારત આવવા વિમાન ઊપડયુ". જે રસ્તેથી 

અમે ગયા હતાં તે જ રસતે પાછા આવ્યાં, લડન, ,ઇસ્તાં- 
બુલ અને બેરત. કેર એટલે! કે આ વખતે લ'ડનમાં સાત 

કલાક રોકાવાનું" હતું એટલે અમે શહેર જેઈ શકયાં. લ"ડન 

જેવાની કલ્પના પણુ અમે કદી કરી ન હતી ! 

છેવઠે ૧૦ મી સપ્ટેમ્બરની સવારે વિમાનમાં અમને 

કહેવામાં આવ્યુ' કે અમે સ્રુ'મભઈ આવી પહોંચ્યાં છીએ, 
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પર"તુ વાતાવરણુ ખરાબ હોવાથી નીચે ઊતરી શકાય એમ 

નથી. ઉપર ને ઉષર સ્્એેક કલાક સુધી ક્રશુ'. ત્યાં સુધીમાં 

હૈવામાન સુધરે તે! નીચે ઉતરાશે, નહી* તો! ખીજે કયાંક 

જવુ' પડરી. મે' તે! પ્રાર્થના શરૂ કરી દીધી. હજી ભાગ્યએ 

મારે સાથ છેડચો ન હતે. ચોડી જ વારમાં સૂય"નારાયણુના 

દર્શન થયાં અને મે' સુંબઈની ધરતી પર પગ મૂકચે।. એ 

ક્ષણની ઊગિ"ઓ તે! જે અનુભવે તે જ સમજી શકે, વણુત 

અશક્ય છે. 
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